
 

1 | P a g e  

 

 

 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Udhëzuesi i studentëve (Students Handbook) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Prishtinë, 2016 

 

 
 



 

2 | P a g e  

 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë 
_________________________________________________________________ 

 

 
 

Udhëzuesi i studentëve  

 

 2016 - 2017 
 
 

 

_________________________________________________________________ 
 

 
Çdo student është përgjegjës për njohjen dhe respektimin e politikave në lidhje me jetën studentore në 

Kolegjin "Pjetër Budi" të përfshira në këtë manual të studentëve. 

Kolegji ruan të drejtën të vendosë politika shtesë ose të modifikojë ato ekzistuese në bazë të nevojave të 

paraqitura. Versioni i përditësuar mund të gjendet në web sajtin zyrtar të kolegjit: www.pjeterbudi.com. 

 

Njoftim për mosdiskriminim 

 

 
Pranimi në studime dhe vijimi i shkollimit në Kolegjin “Pjetër Budi” – Prishtinë bëhet pa dallim, përjashtim 

ose dhënie të përparësisë në bazë të racës, ngjyrës, fesë, moshës, gjendjes familjare, mendimit politik, 

prejardhjes kombëtare apo sociale, gjuhës ose anëtarësisë sindikale. Askush nuk mund të diskriminohet nga 

Kolegji dhe organet e tij drejtuese gjatë kryerjes së detyrave dhe shërbimeve që ofron ky institucion.  

 

 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë është Bartës Privat i Arsimit të Lartë dhe aktiviteti ne ushtron në përputhje 

të plotë me Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë, ligji nr. 04/L-037 dhe ligjeve tjera në fuqi.  

 

Pyetje apo ankesat në lidhje me dispozitat e barabarta (mosdiskriminimin) në Kolegj duhet të drejtohen tek 

Sekretari i Përgjithshëm i Kolegjit apo udhëheqësi i programit studimor përkatës. 

 

Për informacione ju lutem na kontaktoni në numrat: 038 234 566, 044 163 372 dhe 049044 163 372. 

 
Versioni i fundit është publikuar me 01.10.2016. 
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Botues: Qendra e publikimeve, Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë 

 

 

 

 

Për botuesin: Prof. Ass. Dr. Hashim Rexhepi – Rektor  

 

 

Kryeredaktor: Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku – Sekretar i Përgjithshëm 

 

 

Redaktor përgjegjës: MA Imer Mushkolaj – Zyra për komunikim  

 

 
Realizimi kompjuterik: Aurora Shehu 

 

 

Këshilli botues: 

 
 Prof. Ass. Dr. Hashim Rexhepi – Rektor 

 Prof. Ass. Dr. Orhan Çeku – Sekretar i Përgjithshëm 

 MA. Imer Mushkolaj – Zyra për Komunikim  

 MA. Kushtrim Zeqiri – Zyra e Cilësisë 

 Mr. Sc. Fitim Maçani – Menaxher i Përgjithshëm 

 BA. Mjellma Zhuri – Shefe e Shërbimit Administrativ 

 Fiqrete Haliti – Zyra e Financave 

 Burim Ajeti – Menaxher 

 

 

 

 
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Ndalohet kopjimi, emetimi dhe çfarëdo forme tjetër pa lejen e 

botuesit. 

 

 

 
© Kolegji “Pjetër Budi” - Prishtinë 

 
Prishtinë, 01.10.2016 
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I. Mirë se erdhët  

 
 
Të nderuar studentë, 

 

 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë duke ju uruar mirëseardhje dhe punë mbarë në studime dhe 

veprimtarinë e përgjithshme jetësore, ju fton të bëheni pjesë e komunitetit tonë të mrekullueshëm. Shih për 

këtë arsye kemi përgatitur udhëzuesin për studime, për vitin akademik 2016/2017. Në këtë udhëzues janë 

përfshirë çështjet kryesore që kanë të bëjnë me organizimin e punës shkencore mësimore nga pranimi në 

studime deri në diplomim. Në këtë udhëzues, gjithashtu, janë përfshirë të drejta dhe detyrimet e studentëve 

të regjistruar, si dhe procedura ankimore që aplikohet në Kolegj.  

Na gëzon fakti që keni zgjedhur Kolegjin “Pjetër Budi” – Prishtinë për të studiuar, sepse ju në të 

njëjtën kohë keni zgjedhur një mjedis tërheqës, premtues dhe të suksesshëm të arsimit universitar. 

Nga ju kërkohet që të jeni të rregullt në ligjërata dhe në ushtrime, ku me ndihmën e profesorëve dhe 

asistentëve tuaj do të bëni përpjekje për t’i kapërcyer të gjitha vështirësitë dhe në afat t’i përfundoni 

studimet. Mu për këtë, unë jam thellë i bindur se pas përfundimit të studimeve do të merrni njohuritë dhe 

kompetencat e nevojshme që ju ofrojnë mundësi të shumta për punësim, në tregun vendor, rajonal dhe në 

tregun e Bashkimit Evropian. 

Në këtë udhëzues ju do të gjeni informata për kalendarin akademik dhe aktivitetet e lira argëtuese që 

janë të përfshira në jetën studentore në Kolegj. 

Ne duam që ju të ndiheni pjesë e rëndësishme e komunitetit tonë të pasur dhe të ndryshëm. Ju urojmë 

një vit të lumtur, të shëndetshëm dhe të frytshëm. 

 

 
Me respekt, 

 
Rektori i Kolegjit 

Prof. Ass. Dr. Hashim Rexhepi 
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II. Historiku dhe statusi i Kolegjit “Pjetër Budi” – Prishtinë 

 
 

Kolegji “Pjetër Budi” - Prishtinë është Bartës Privat i Arsimin të Lartë në Republikën e Kosovës, që 

ofron studime të arsimit të lartë (Baçelor dhe Master, nivelet VI dhe VII sipas Kornizës Kombëtare dhe 

Evropiane të Kualifikimeve), hulumtime shkencore, shërbime këshillëdhënëse në mënyrë të integruar dhe në 

përputhje me planet mësimore, mësimdhënien me kërkimin shkencor - të organizuar ose të pavarur, i 

licencuar nga MASHT-i dhe akredituar nga Agjencia e Kosovës për Akreditim. 

 

 “Pjetër Budi” është themeluar me vendim të Bordit Drejtues me datën 15.04.2005. Në vitin 2006 

është licencuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për periudhë 5 vjeçare. Në vitin 2013 

është rilicencuar nga MASHT vendimi nr. 2/3583 datë 07.10.2013.  

 
Ky institucion i arsimit të lartë ushtron veprimtari ligjore në përputhje me Ligjin për Arsimin e Lartë 

në Republikën e Kosovës nr. 04/L-037, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 14 / 9 Shtator 2011, 

Prishtinë, akteve të tjera nënligjore për zbatim të tij, statutit dhe rregulloreve tjera relevante të Kolegjit. 

 

Kolegji “Pjetër Budi” – Prishtinë, në kuadër të veprimtarisë së vet kryen edhe aktivitet të pavarur 

komercial - ekonomik, që rregullohet nga legjislacioni tregtar në fuqi në Republikën e Kosovës. 

 

Organi më i lartë qeverisës, politikëbërës dhe vendimmarrës është Bordi Drejtues, i cili përbëhet prej 

7 anëtarësh dhe udhëhiqet nga Presidenti i Bordit. Në nivel akademik shkencor Kolegji udhëhiqet nga Senati 

Akademik dhe Rektori. Programet studimore janë njësitë organizative të Kolegjit, të cilat udhëhiqen nga 

këshilli dhe udhëheqësi i programit studimor. 

 

Sipas licencës nga MASHT dhe vendimit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Kolegji ofron këto 

programe studimore: 

 

 Niveli Bachelor: 

 

1. Doganë dhe Shpedicion BA 

2. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA 

3. Administrim Biznesi BA me profilet 

- Menaxhimi i Resurseve Njerëzore 

- Administratë Publike 

- Menaxhim Marketingu  

- Banka dhe Mbikëqyrje Financiare 

4. Sigurime BA  

5. Juridik LLB. 

 

 Niveli Master: 

 

1. Doganë dhe Shpedicion 

2. Menaxhment MA me profilet: 
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- Menaxhment i Përgjithshëm 

- Menaxhimi i Sigurimeve 

- Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë. 

 

 Programet studimore që ofron Kolegji “Pjetër Budi” janë cilësore dhe unike në tërë hapësirën 

ballkanike të arsimit të lartë. Stafi akademik ofron mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkime shkencore të 

nivelit të lartë. Garanca më e mirë e punës dhe përkushtimit tonë janë studentët, të cilët gjejnë punë 

menjëherë pas diplomimit. 

 

 “Pjetër Budi” është i përkushtuar të bëhet një institucion lider në arsimin e lartë jo vetëm në 

Republikën e Kosovës, por edhe në rajon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Përgjegjësia sociale e Kolegjit 
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 Kolegji "Pjetër Budi" si institucion i Arsimit të Lartë ushtron veprimtarinë në Prishtinë, rr. "Agim 

Ramadani", nr. 6 përkatësisht në lagjen Ulpiana. I vendosur në një nga lagjet qendrore të qytetit, Pjetër Budi 

ofron mundësi shkollimi në qendër të kryeqytetit të Kosovës.  

 
Kolegji "Pjetër Budi" është i përkushtuar në dobi të komunitetit dhe e arrin këtë nëpërmjet organizimit të 

aktiviteteve të ndryshme. 

 

Gjatë organizimit të "Ditës së Hapur", pjesë e aktiviteteve është edhe komuniteti, ndërkohë që studentët dhe 

stafi i kolegjit ndërmarrin aksione të ndryshme në të mirë të komunitetit, siç është pastrimi i mjedisit, si dhe 

aksione të tjera me karakter humanitar, siç është dhurimi vullnetar i gjakut.    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

IV. Informacione akademike  
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Programet studimore të Kolegjit “Pjetër Budi” që mundësojnë fitimin e gradës shkencore Baçelor dhe 

Master janë modulare, të shprehura nëpërmjet grumbullimit të kredive sipas Sistemit Evropian të 

Transferimit të Kredive (ECTS). Për të fituar gradën shkencore Baçelor nevojiten 180 ose 240 kredi, në 

varësi të programit të regjistruar në fillim të studimeve. Këto kredi fitohen përmes studimit tre dhe katër 

vjeçar, varësisht nga programi studimor. Ndërsa për të fituar gradën shkencore Master kërkohen 120 kredi 

apo dy vite studime. 

Moduli themelor i studimit është lënda semestrale me kreditë ECTS të bashkangjitura në planprogramin 

e miratuar të Kolegjit. Numri i caktuar i kredive fitohet pas përfundimit me sukses të lëndës, siç është 

përshkruar me statut dhe rregulloren përkatëse të Kolegjit. Për regjistrimin e lëndëve të veçanta semestrale, 

të cilat janë pjesë e programit studimor, mund të përcaktohen parakushte të caktuara në formë të kalimit të 

një ose më shumë lëndëve, në pajtim me programin studimor. 

 

V. Kalendari akademik 

 
Viti akademik fillon më 1 tetor të vitit përkatës, ndërsa përfundon me 30 shtator të vitit vijues. 

 

Me 1 tetor mbahet dita informuese për studentët e rinj, me ç'rast studentëve u shpërndahet udhëzuesi për 

studimet. 

 

Programi mësimor në Kolegjin “Pjetër Budi” mbahet në dy semestra të rregullt: semestri dimëror dhe 

pranveror.  

 

Semestri dimëror dhe pranveror janë në kohëzgjatje prej 15 javëve dhe dy javë për organizimin e 

kollokuiumeve, si dhe provimi përfundimtar. 

 

Semestri dimëror fillon më një (1) tetor të vitit akademik dhe përfundon me 15 janar, ndërsa semestri 

pranveror fillon me 15 shkurt dhe përfundon me 31 maj.  

 

 

Nr. Viti akademik Fillimi  Mbarimi 

1. Dy semestra  01.10.2016 30.09.2017 

2. Semestri dimëror 01.10.2016 15.02.2017 

3. Semestri pranveror 15.02.2016 31.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Regjistrimet e studentëve dhe pranimi në studime 
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Regjistrim i studentëve bëhet nëpërmjet konkursit publik të shpallur në media të shkruara dhe elektronike, si 

dhe në web sajtin e Kolegjit “Pjetër Budi” – Prishtinë, www.pjeterbudi.com. 

 
Konkursi për regjistrim në studimet Baçelor shpallet në dy afate:  

 

 Afati i parë: 08.07.2016 – 08.08.2016 

 Afati i dytë: 09.08.2016 – 15.10.2016 

 

Konkursi për regjistrim në studimet Master shpallet në dy afate: 

 

 Afati i parë: 08.07.2016 – 08.08.2015 

 Afati i dytë: 09.08.2016 – 15.11.2016 
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VII. Mënyra e studimeve 
 

Kolegji ofron dy mënyra të studimeve: 

 

 Studime të rregullta dhe 

 Studime me korrespondencë. 

 

Studentët e rregullt duhet t'i kryejnë obligimet nga programi mësimor gjatë studimeve. Kjo nënkupton se 

janë të obliguar të marrin pjesë në ligjërata, t'i kalojnë provimet semestrale, gjithashtu duhet t'i kryejnë 

obligimet në formë të detyrave të shtëpisë dhe projekteve 

Programet mësimore fokusohen në zhvillimin e njohurive specifike intelektuale, si dhe mundësimin e 

thellimit të njohurive të përgjithshme në më shumë sfera të programeve të Kolegjit. 

Studentët me korrespodencë obligohen t’i vijojnë konsultimet me profesorët një herë në dy javë. 

Studentët me korrespodencë zgjasin 4.5 vjet për programet 3 vjeçare, ndërsa për programin katërvjeçar 6 

vjet.  

Studimet me korrespodencë ofrohen vetëm për studime themelore BA dhe LLB. 
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VIII. Vlerësimi me nota i studentëve 
 

8.1. Për përcaktimin e suksesit akademik do të aplikohen këto metoda:  

 

 Provimi  

 Kollokuiumi  

 Punimi seminarik  

 Praktika profesionale  

 Testi praktik gjatë ushtrimeve  

 

Notat përcaktohen nga mësimdhënësi, duke u bazuar në vlerësimin e arritjeve të një studenti në klasë 

(pjesëmarrja në diskutimet në klasë, paraqitjet etj.) dhe/ose arritjet në detyrat e shtëpisë dhe në provimet. 

 

Provimi përfundimtar do të organizohet për studentët të cilët nuk kanë arritur nivelin e duhur apo të pikëve 

të nevojshme gjatë dy kollokuiumeve të organizuara nga mësimdhënësi i lëndës, ose nëse studenti refuzon 

notën e fituar me kollokuiume. 

 

Nota përfundimtare e studentit për lëndën e caktuar bazohet në punën e përgjithshme gjatë gjithë semestrit 

dhe nuk përcaktohet vetëm nga provimi përfundimtar. Studentët do të fitojnë pikë për aktivitetet e ndryshme 

të realizuara gjatë orëve.  

 

Provimet organizohen në këto forma: 

 

 Me shkrim 

 Me gojë 

 E kombinuar (shkrim dhe me gojë) 

 

 

Për të siguruar evaluimin sistematik të dijeve, mësimdhënësi duhet që së paku tri (3) herë gjatë semestrit të 

vlerësojë dijet e studentëve, edhe atë nëpërmjet: dy kollokuiumeve (testeve provuese gjatë orëve mësimore) 

dhe provimit përfundimtar.  

 

Mësimdhënësi do t’i vlerësojë studentët dhe do t’i regjistrojë të gjitha aktivitetet në sistemin elektronik të 

Kolegjit. Pas regjistrimit final, mësimdhënësi nënshkruan listën përfundimtare të notave.  

 

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për studentët e rregullt do të aplikohen 

këto metoda të vlerësimit: 

 Deri 80 pikë provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve apo plotësimit të testit, me të cilin 

bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive nga lënda përkatëse. Kjo është ekuivalent me dy 

kollokuiume nga 40 pikë. 

 Deri 10 pikë punimi seminarik, esetë, punimi shkencor, prezantimi,  

 Deri 10 pikë metodat interaktive gjatë ligjëratave (ushtrimeve) - aktiviteti dhe pjesëmarrja në 

procesin mësimor – vijueshmëria. 

 

Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për studentët me korrespondencë do të 

aplikohen këto metoda të vlerësimit: 
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 Deri në 80 pikë - provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve apo plotësimit të testit, me të 

cilin bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive nga lënda përkatëse. Kjo është ekuivalente me dy 

kollokfiume me nga 40 pikë secili.  

 Deri në 10 pikë - punimet seminarike, esetë, punimi shkencor, prezantimi 

 10 pikë konsultimi me mësimdhënësin ose asistentin, se paku 1 (një) herë në çdo 2 (dy) javë për të 

njëjtën lëndë 

 Studentët me korrespodencë mund t’i vijojnë ligjëratat me studentët e rregullt por nuk kanë të drejtë 

të regjistrohen në listën e studentëve të rregullt dhe në se regjistrohen nuk iu llogaritet në pikët e 

vijueshmërisë. 

 Profesori, në lëndë dhe raste specifike, mund të vendosë që të bëjë vlerësimin në mënyrë të pavarur, 

duke pasur parasysh specifikat e lëndës dhe kërkesave specifike për vlerësim në lëndën në fjalë. 

 

Organizimi i kollokuiumeve, provimeve dhe vlerësimi i studentëve dhe puna apo aktivitetet tjera akademike 

në bazë të të cilave përcaktohet suksesi akademik i studentëve, rregullohet me rregullore të veçanta 

(Rregullorja për Organizimin e Provimeve dhe Vlerësimin e Studentëve, Rregullorja për Organizimin e 

Kollokuiumeve dhe Rregullorja për Punime Seminarike, Ese dhe Hulumtime Shkencore).  

 

Vlerësimi i studentëve me nota bëhet në bazë të pikëve të notës. Përveç kësaj, llogaritet edhe nota e 

përgjithshme mesatare (GPA) dhe shënohet në transkriptë, në pajtim me sistemin e notimit të paraqitur më 

poshtë:  

Shkalla e vlerësimit me nota, Përshkrimi i notës, Pikët e notës, Shkronja 

90 % - 100% Shkëlqyeshëm 10.0 A 

80 % - 89 % Shumë mirë 9.0 B 

70 % - 79 % Mirë 8.0 C 

60 % - 69% Mjaftueshëm 7.0 D 

50 % - 59 % Kaluese 6.0 E 

49 % - e më poshtë Jo-kaluese 5.0 F 

E papërfunduar (IN) 0.0 

Pa të dhëna (NR) 0.0 

E papërfunduar (IN) 

 

Nota e papërfunduar mund të jepet nëse studenti nuk ka kryer të gjitha kërkesat e lëndës deri në fund të 

semestrit, por ka plotësuar një pjesë të konsiderueshme të punës. Është përgjegjësi e studentit që t’i plotësojë 

në mënyrë të kënaqshme kërkesat e parashtruara nga pedagogu. Nëse kërkesat e parashtruara nuk 

përmbushen brenda një viti, automatikisht shënohet nota jokaluese.  

Raste kur nuk ka të dhëna për notën (No Record). Ky shënim do të shënohet në transkriptën e studentit në 

rastet kur studenti është regjistruar në orë dhe nuk ka marrë notë nga mësimdhënësi. Kjo nuk ndikon në 

notën e përgjithshme mesatare të studentit dhe mund të ndryshohet në notë kur mësimdhënësi jep notën 

formale.  
Të gjitha programet studimore do të zbatojnë këto nota për të përshkruar nivelin e suksesit në provime:  
 
 
 
 
 
 

Skema e notimit, udhëzim për përshkrimin e notave 
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Nota  Përshkrimi  Përqindja e njohurisë  Ekuivalenca e notave në 

ECTS 

10 Shkëlqyeshëm 90-100 A 

9 Shumë mire 80-89 B 

8 Mirë 70-79 C 

7 Kënaqshëm 60-69 D 

6 Mjaftueshëm 50-59 E 

5 Dobët 0-49 FX/F 

 

Studenti konsiderohet se ka kaluar me sukses provimin nëse është vlerësuar me notën nga 6 deri në 10, 

ndërsa konsiderohet se nuk e ka kaluar provimin nëse është vlerësuar me notën 5 (pesë).  

 

 

8.2. Provimet 
 

Provimet për studimet Baçelor dhe Master mbahen gjatë afatit të provimeve.  
 
 
Afatet e provimeve përfshijnë afatin e dimrit (janarit), pranverës (qershorit) dhe vjeshtës (shtatorit). 
Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar me kalendarin e përgjithshëm të studimeve, i cili është i 
pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Hollësitë rreth datës së fillimit dhe përfundimit të secilit afat të 
provimeve përcaktohen nga këshillat e njësive akademike.   
 
Oraret e afateve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallen në fillim të vitit akademik.   
 
Oraret e provimeve do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se një provim në 
ditë.   
 
Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për studentin.  

 

8.3. ECTS kreditë  
 

Llogaritja e ECTS kredive bëhet në përputhje me dokumentet relevante të arsimit të lartë në Evropë dhe 

legjislacionin në Republikën e Kosovës. 

Për një ECTS kredi kërkohet angazhim prej 25 orë nga ana e studentit. 

Në bazë të rekomandimeve të sistemit evropian për arsim të lartë programi studimor i zakonshëm në 

Kolegjin ”Pjetër Budi” në Prishtinë, është e strukturuar si në vijim: 

 

Nr. Struktura sipas semestrave dhe viteve  Struktura e kredive ECTS 

1. Një semestër  30 ECTS Kredi  

2. Dy semestra  60 ECTS Kredi 

3. Viti akademik  60 ECTS Kredi 

4. Totali Baçelor për tri vite akademike 180 ECTS Kredi  

5. Totali për katër vite akademike 240 ECTS Kredi 

5. Në studimet Master për një vit akademik   60 ECTS Kredi 

6. Totali në studimet Master 120 ECTS Kredi 
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8.4. Paraqitja e provimeve 

 
 Koha e paraqitjes së provimit do të fillojë jo më herët se 6 javë para përfundimit dhe jo më vonë se 8 

ditë para fillimit të afatit të provimit.   
 Orari i provimit duhet të shpallet jo më vonë se tri ditë para datës së provimit.   
 Në të gjitha rastet kur studenti mungon ose tërhiqet nga provimi, provimi konsiderohet që ka 

dështuar (është notuar me 5).   
 Me kërkesë të tij, studentit mund t’i lejohet, nga dekani i njësisë akademike, që të hyjë më herët në 

provim po që se merr pjesë në një program ndërkombëtar për shkëmbim të studimeve ose është duke 
bërë mësimin praktik jashtë vendit gjatë periudhës së caktuar për provim.  

 

8.5. Procedura a ankesave ndaj vlerësimit 
 
Studenti ka të drejtë të parashtrojë ankesë me shkrim udhëheqësit të programit studimor kundër notës së 
marrë. Ankesa duhet të parashtrohet brenda dy ditëve të punës pasi të jenë shpallur rezultatet.  
 

Ankesa mund të bëhet për këto arsye:  

 Për provimin me shkrim – parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me shkrim.  

 Për provimin me gojë – parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me gojë.  

 

Për provimin e kombinuar me shkrim dhe me gojë:  
 

 Parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me shkrim para hyrjes në provimin me gojë.   
 Parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me gojë që nënkupton se është pranuar nota nga 

provimi me shkrim.  
 

 
Pas pranimit me kohë të ankesës, udhëheqësi i programit studimor formon komisionin e provimit brenda një 
dite të punës pasi të jetë pranuar ankesa dhe emëron tre anëtarë, por pa pyetësin kundër notës së të cilit është 
ankuar studenti.   
Në rast se përsëritet provimi me gojë, vlerësimi nga komisioni bëhet në ditën vijuese të punës pasi të jetë 
caktuar komisioni.   
Në rast të ankesës kundër notës në provimin me shkrim, provimi me shkrim do të rishqyrtohet nga komisioni 
në ditën vijuese të punës pasi të jetë caktuar komisioni.   
Nuk mund të parashtrohet ankesë kundër vlerësimit të komisionit.  

Testet nga provimet lidhur me vlerësimin e studentëve ruhen se paku një (1) vit.  

 

8.6. Nota mesatare 
 

Metoda që përdoret për të përcaktuar vlerën mesatare të notës quhet nota e përgjithshme mesatare (Grade 

Point Average).  

 

Nota e përgjithshme mesatare është një numër që radhitet prej 6.0 në 10.0. Kjo mesatare përcaktohet duke 

mbledhur notat së bashku, ashtu që na jep një shumë të caktuar dhe pastaj shuma e notave të mbledhura 

pjesëtohet me numrin e përgjithshëm të notave. Studentit të diplomuar në notën e përgjithshme mesatare i 

llogaritet edhe nota e temës Baçelor. 
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 Shembull i llogaritjes së notës mesatare: kemi katër nota 6, 7, 8, 9 këto nota kur i mbledhim na japin 

shumën prej 30 e cila pjesëtohet me 4 që është e barabartë me: 30/4= 7.5. 

 

 Shembull i llogaritjes së notës mesatare të studentëve të diplomuar: kemi 28 nota që kur të mblodhën 

na japin shumë prej 230 si dhe nota e temës BA 10, atëherë kemi 240/29 = 8.27. 

 

8.7. Njoftimi me kushtet e notimit dhe vlerësimit 
 

Në fillim të semestrit, mësimdhënësit duhet t’u dorëzojnë studentëve planprogramin (sillabusin) e lëndës, i 

cili përmban përshkrim të shkurtër të lëndës, qëllimet dhe rezultatet e mësimit të kësaj lënde, si edhe 

metodën e vlerësimit dhe notimit. Sillabusi, përveç tjerave, përshkruan edhe aktivitetet që do të zhvillohen 

gjatë orës mësimore dhe datat e mbajtjes së kollokuiumit dhe provimit përfundimtar.  

 

8.8. Progresi akademik 
 

Për të kaluar prej një viti në vitin e ardhshëm akademik studentët duhet të plotësojnë këto kushte: 

 nga viti I (i parë) i studimeve në vitin II (dytë) të studimeve, studenti duhet të ketë akumuluar së 

paku 30 kredi gjatë studimeve në vitin përkatës akademik. 

 nga viti II (i dytë) i studimeve në vitin III (tretë) të studimeve, studenti duhet të ketë akumuluar së 

paku 90 kredi gjatë studimeve në vitin përkatës akademik. 

 

Studentët, të cilët nuk i plotësojnë kriteret e lartpërmendura, do të duhet ta riregjistrojnë të njëjtin vit në vitin 

e ardhshëm akademik. 

  

Riregjistrimi bëhet sipas procedurës në vijim: 

 

 mbushet kërkesa për riregjistrim (që merret në Zyrën për Çështje Studentore) dhe e njëjta dorëzohet 

në sekretarinë e programit përkatës. Kërkesës studenti duhet t’ia bashkëngjisë edhe transkriptën e 

notave. 

 kërkesa plotësohet nga udhëheqësi i programit studimor në të cilën përshkruhen kushtet për 

riregjistrim: në cilat provime ka të drejtë të marrë pjesë nga vitet paraprake, shumën e të hollave (që 

del nga dallimi i kredive për plotësimin e kushtit), që duhet paguar etj.  

 kërkesën e plotësuar studenti duhet ta dorëzojë në Zyrën për Çështje Studentore.  

 

Studentët, të cilët nuk kanë plotësuar kushtet e kalueshmërisë, nuk kanë të drejtë të vijojnë mësimin në 

lëndët e vitit të ardhshëm të studimeve. 

 

8.9. Transferimet dhe ekuivalentimet 
 

Kolegji, në përputhje me parimet e Kartës së Bolonjës, si dhe me ato të Hapësirës Evropiane të Arsimit të 

Lartë, ku lejohet mobiliteti i studentëve nga një program studimi në një tjetër, pranon transferime të 

studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare, vendase ose të huaja, publike ose private 

dhe lejon transferimin e studentëve të tij në shkolla të tjera.   
 

Transferimet mund të kryhen në fillim të çdo viti akademik, si dhe në fillim të semestrit të dytë për vitet e 

ndërmjetme. I interesuari duhet t'ia paraqesë një kërkesë me shkrim Sekretarit të Përgjithshëm të Kolegjit, 

ku të parashtrojë arsyet e transferimit, të plotësojë formularin për lëndët që do të ekuivalentojë, shoqëruar 
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me programet përkatëse. E njëjta procedurë ndiqet edhe për transferimet nga një program studimi në një 

tjetër brenda Kolegjit.   
 

Pas marrjes së dosjes nga Sekretari i Përgjithshëm, udhëheqësi i programit studimor përkatës formon një 

komision, që bën vlerësimin e lëndëve sipas programeve mësimore të programit dhe vendos pranimin ose jo 

të kërkesës. Në rast pranimi, përcaktohen programi dhe viti i studimit ku duhet të regjistrohet aplikuesi dhe 

lëndët që i njihen nga programi.  

 

Procedura e transferimit përcaktohet në një rregullore të veçantë. 

 

8.10. Gjuha e studimeve 
 

 Kolegji organizon studimet në gjuhën shqipe, sipas nevojës në gjuhën serbe, por edhe në gjuhën 

angleze me vendim dhe miratim të Bordit Drejtues të Kolegjit.  

 Për studentët e huaj, gjuha shqipe do të jetë lëndë e obligueshme. 

 

8.11. Tema Baçelor 
 

Studimet Baçelor përfundojnë me mbrojtjen e temës Baçelor. 

 

 Punimi i tezës BA bëhet në mënyrë individuale nga studenti, duke u vërtetuar dija e fituar teorike me 

punimin praktik nga fushat e caktuara shkencore dhe hulumtuese. 

 

 Për vlerësimin e temës Baçelor, udhëheqësi i programit studimor përkatës formon komision 

vlerësues. 
 

 Komisioni e bën vlerësimin e punimit BA dhe vendos notën në vendimi. 
 

8.12. Procedura e diplomimit të studentëve në studimet baçelor 
 

Në mënyrë që studentët të kenë sa më të lehtë procesin e diplomimit përmes paraqitjes tabelore kemi 

shfaqur procedurën dhe fazat e procesorë së diplomimit të studentëve deri në marrjen e diplomës. Shih 

kornizën në vijim: 

 

 

 

FAZAT E PROCEDURËS 

 

 

I.  FAZA E PARË Semestri  

1. Përzgjedhja e temës 

 

I gjashtë (6) 

2. Zgjedhja e mentorit (udhëheqësit) 

 

I gjashtë (6) 

3. Përfundimi i provimeve I gjashtë (6) 
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4. Përfundimi i temës 

 

 

II.  FAZA E DYTË Pas përfundimit të fazës së parë 

1. Verifikimi i dosjes së studentit 

a. Përfundimi i provimeve 

b. Përfundimi i pagesave në përputhje me 

kontratën: Kolegj – Studentë  

Shërbimi administrativ 

2. Formimi i Komisionit për vlerësimin e punimeve BA: 

a. Komisionet formohen në baza mujore; 

b. Në komisione mentori i kandidatit gjithnjë 

është anëtar komisioni 

Udhëheqësi i Programit Studimor 

përkatës  

3. Vlerësimi i punimit nga komisioni Vendoset nota e temës BA 

III.  FAZA E TRETË Pas përfundimit të fazës së dytë 

1. - Certifikata e diplomimit për studentin; 

- Certifikata e notave. 

 

Sekretari i Kolegjit 

2. - Diploma origjinale 

- Shtojca e diplomës 

- Dokumentet origjinale të studentit – duke i ndalur 

kopjet 

Menaxheri 

Shërbimi administrativ  

 

 

 
 

8.13. Udhëzuesi për temën BA  

 

Në përputhje me rregulloren për diplomim të studentëve dhe kondidata të metodologjisë kërkimore 

shkencore Kolegji ka përgatitur udhëzuesin për shtjellimin e temës bachelor. Në kornizën në vijim kemi 

paraqitur udhëzuesin për shtjellimin e temës BA. 

 

Udhëzuesi për shtjellimin e temës BA 

STRUKTURA E TEKSTIT 

 

Përmbajtja 

 

Teksti “PËRMBAJTJA” shënohet me shkronja të mëdha me fontin e shkronjave “BOLD”, në rreshtin e parë 

të faqes së rreshtuar në qendër të faqes.  

Në përmbajtje duhet të shënohen titujt, nëntitujt dhe numrin e faqes në të cilën gjendet tema e shtjelluar.  

 

 

Hyrje 

 



 

19 | P a g e  

 

Tema e punimit baçelor fillohet me hyrje. Në fillim të hyrjes duhet të përshkruhet tema e shtjelluar dhe 

sqarimi i metodologjisë së përdorur për punimin e temës baçelor. Në hyrje duhet të paraqitet qëllimi dhe 

arsyetimi punimit të temës. Varësisht prej temës, me disa paragrafë definohen mënyrat e analizës së temës, 

respektivisht pikëpamjet e analizuara.  

Në fund të hyrjes potencohen metodat shkencore me të cilat shërbehet studenti gjatë shtjellimit të temës. 

Vërejtje: Hyrja duhet jetë e shkurtër dhe koncize, varësisht prej volumit të punimit, maksimumi një faqe. 

 

 

Shtjellimi i temës 

 

Gjatë shtjellimit të temës së punimit seminarik është e domosdoshme që të paraqitet qartë tema e paraqitur, 

duke i shfrytëzuar metodologjitë e hulumtimeve shkencore. 

Tema e punimit baçelor duhet të ndahet në dy e më shumë pjesë, gjegjësisht në kapituj. 

 

Konkluzionet  
 

Pas përfundimit dhe përpunimit në tërësi të temës së paraqitur, duhet të nxjerrën konkluzionet – 

përfundimet. Numri i konkluzave – përfundimeve duhet të jetë minimum 3 (tri) e më tepër, varësisht nga 

tema e shtjelluar (vërejtje: konkluzionet ose përfundimet duhet të nxirren nga shtjellimi i përgjithshëm i 

temës, e jo sikurse bëjnë disa, përshkruhet komplet hyrja në konkluzione).  

 

Literatura e shfrytëzuar 

 

Në renditje alfabetike përfshihen burimet – tekstet e shfrytëzuara, apo burimet nga interneti.  

Për një punim Baçelor kërkohen minimumi 8 burime, libra shkencore, revista shkencore, tekste universitare 

dhe një numër i konsiderueshëm burimeve elektronike. 

Vërejtje: punimi baçelor mund të shtjellohet edhe pa burime elektronike nëse të mjaftojnë librat shkencore, 

revistat shkencore dhe tekstet universitare. 

 

 

Vendosja e fusnotave (dokumentimi i burimeve) 

 

Është normale që gjatë punimit të temës së diplomës të shfrytëzohet literaturë e ndryshme. Vendosja e 

fusnotave bëhet në këtë mënyrë: “Insert – Reference – Footnote”1 

 

 

PARAMETRAT KRYESOR TEKNIK  

 

 

Programi:  Microsoft Word 

Paragrafi:  1.5 

Lloji i shkronjave: Times New Roman 

Madhësia e fontit: 12 

Formati:  A4 – me margjina standarde 

Teksti:  I rreshtuar drejtë, pa hapësira “TAB”. Në mes të dy paragrafëve,  

                                                
1 (Këtu shënohet: emri dhe mbiemri i autorit, titulli i librit, vendi dhe viti i botimit, faqja apo nëse është burim nga interneti 

shënohet saktë vendi i burimit).  
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hapësira (dy herë “Enter”). 

Titujt:   Me fontin e shkronjave 16 “Bold” 

Nëntitujt:  Me fontin e shkronjave 14 “Bold - Italic” 

 

 

Punimi duhet të përmbajë 21 - 30 faqe. 

 

 

8.14. Evidentimi i takimeve/konsultimeve të studentit me profesorin mentorues gjatë 

procesit të shtjellimit të temës Baçelor  

 
 Sipas Rregullores për diplomimi të studentëve, mentori i kandidatit obligohet që gjatë procesit të 

shtjellimit të temës të mbajë evidencë të takimeve dhe rekomandimeve të dhëna për kandidatin. Për ta 

lehtësuar këtë punë Kolegji “Pjetër Budi” ka përgatitur unik për mbajtjen e evidencës gjatë këtij procesi, 

shin në vijim formularin: 

 

 

Formularë për Evidentimin e Takimeve/Konsultimeve të Studentit me Profesorin 

Mentorues gjatë procesit të Shtjellimit të Temës Baçelor 

(faqja e parë) 

 
Programi Studimor:   

 

Emri i Lëndës:  

 

Profesori:  

 

Emri i Studentit:  

 

Numri i dosjes së studentit  

Niveli i studimeve:  

 

Tema e propozuar nga studenti   

 

Tema e aprovuar nga Profesori  

 

Data e miratimit zyrtarë të 

propozim temës nga profesori 

mentorues 

 

Data e miratimit 

përfundimtarë të punimit të 

shtjelluar 

 

Vendi Kolegji “Pjetër Budi” 
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Prishtinë 

 

 

Profesori/Mentori i kandidatit  

 

 

______________________ 

 

 

(faqja e dytë) 

EVIDENTIMI I TAKIMEVE PËRMES PARAQITJES TABELORE 

 

Emri i lëndës  Data e 

takimeve 

Emri,mbiemri dhe 

grada shkencore e 

Profesorit 

  

Emri dhe mbiemri i 

studentit  

  

Pyetjet dhe 

paqartësitë e 

studentit  

  

Përgjigjet dhe 

rekomandimet e 

dhëna nga Profesori.  

  

Përzgjedhja 

definitive e temës 

  

Mendimi i 

Profesorit për 

progresin e studentit 

  

Mendimi i 

Profesorit për 

progresin e studentit 

  

Mendimi i 

Profesorit për 

progresin e studentit 

  

Miratimi 

përfundimtarë i 

punimit të shtjelluar 

  

 

Profesori/Mentori 

 Datë 

 

_____________________ 16.07.2016  
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8.15. Tërheqja nga studimet 
 

Në rast se studenti dëshiron të tërhiqet nga studimet në Kolegjin ”Pjetër Budi”, së pari do të duhet të:  

 Pastrojë llogaritë e pagesave me Zyrën e Financave në Kolegj 

 Kontrollojë nëse kanë ndonjë libër për të kthyer në bibliotekë  

 Plotësojë formularin e marrë nga Zyra e Regjistrimit me deklaratën se dëshiron të tërhiqet nga 

Kolegji ”Pjetër Budi” 

 Mbledh dokumentet dhe dorëzojë kartën e identifikimit. 

  

Studentët që dëshirojnë të tërhiqen nga studimet në Kolegj këtë të drejtë mund ta shfrytëzojnë nga data 1 

korrik deri me 15 korrik të çdo viti akademik, si dhe nga 1 shkurti deri më 15 shkurt. Pas këtij afati studentët 

nuk mund t’i tërheqin dokumentet e tyre nga Kolegji. 

 

8.16. Gradat dhe diplomat 

 

Pas përfundimit me sukses të studimeve themelore Baçelor në Kolegjin “Pjetër Budi”, studentët marrin këto 

grada shkencore në nivelin Baçelor: 

 Baçelor i Arteve i Doganës dhe Shpedicionit - BA 

 Baçelor i Arteve i Menaxhimit të Turizmit dhe Hotelerisë - BA 

 Baçelor i Arteve i Administrim Biznesit - BA 

 Baçelor i Arteve i Sigurimeve - BA 

 Baçelor i Drejtësisë - LLB 

 
Përfundimi i suksesshëm i studimeve në përputhje me programin e studimeve vërtetohet nga Kolegji 
nëpërmjet diplomës që është dokument zyrtar.   
 
Forma, përmbajtja e diplomës, shtojca e diplomës, si dhe procedura e lëshimit do të parashihen me udhëzim 
administrativ të nxjerrë nga MASHT. 
 
Diploma nënshkruhet nga rektori dhe udhëheqësi i programit studimor ku ka përfunduar studimi. 
 

8.17. Studimet Master 

 
Studimet Master kanë të drejtë t’i regjistrojnë të gjithë studentët të cilët i kanë kryer studimet themelore 

(Baçelor) dhe kanë fituar së paku 180, përkatësisht 240 kredi (ECTS). 

 

Në studimet Master kanë të drejtë të regjistrohen edhe kandidatët të cilët studimet themelore i kanë kryer 

jashtë vendit.  

 
Në pajtim me rregullat e Konventës së Lisbonës mbi njohjen dhe në pajtim me rregulloret e veçanta të 
MASHT-së, Kolegji i pranon kualifikimet (titujt, diplomat, provimet) e institucioneve të njohura e të 
licencuara vendore ose të huaja të arsimit të lartë.   
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Në pajtim me Udhëzimin Administrativ të MASHT-së mbi parimet dhe procedurat e njohjes së diplomave të 
shkollave të larta profesionale dhe gradave universitare të fituara jashtë Republikës së Kosovës, është 
kompetencë e universitetit që të bëjë njohjen e diplomave të shkollave të larta profesionale dhe gradave 
universitare dhe të certifikatave të periudhave të caktuara të studimeve, me qëllim vazhdimi të studimeve.  
Në rast se i njihen kualifikimet, studenti ka të drejtë të vazhdojë studimet në Kolegj.  
 

Të drejtën e organizimit të studimeve Master e kanë këto programet studimore: 

 Programi Studimor: Doganë dhe Shpedicion 

 Programi Studimor: Menaxhment Master, me tri nën profile 

 1. Master në Menaxhment  

2. Master në Menaxhimin e Turizmit dhe Hotelerisë 

3. Master në Menaxhimin e Sigurimeve 

 

Me rastin e konkurrimit kandidatët duhet të sjellin këto dokumente: 

 

- diplomën Baçelor origjinal ose kopje të vërtetuar, përkohësisht mund të pranohet edhe certifikata e 

kryerjes së studimeve Baçelor; 

- certifikatën e notave  

- certifikatën e lindjes 

- dy (2) fotografi (formati 4,5 x 6 cm) 

- plotësimi i formularit për regjistrim. 

 

Dokumentet e dorëzuara nga studenti me rastin e regjistrimit mbeten në shërbimin e studentëve. Shërbimi i 

studentëve bën regjistrimin e studentëve të rinj në librin amzë, në programin e veçantë në kompjuter dhe 

formon dosjen e studentit. 

 
Pranimi në studimet Master bëhet mbi bazën e plotësimit të kritereve të përcaktuara nga ligji, statuti dhe 
rregullorja për studimet Master. 
Kushtet për pranim në studimet Master janë: 
 

 Diplomë e studimeve Baçelor, përkatësisht 180 dhe 240 ECTS kredi. 
 Për kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet BA në drejtime tjera nga drejtimet në të cilat 

aplikojnë për regjistrim do t'u nënshtrohen provimeve shtesë. 
 Provimet shtesë caktohen me vendim nga Kolegjiumi i Studimeve Master. 

 
Procedura e regjistrimit dhe e përfundimit të studimeve Master do të rregullohet me rregulloren për studimet 
master. 

 

8.18. Kohëzgjatja e studimeve Master  
 

Studimet Master zgjasin 2 vite akademike përkatësisht 4 semestra dhe në çdo semestër me dhënien e 

provimeve fitohen nga 30 ECTS, ndërsa në semestrin e fundit studenti është i obliguar të mbrojë Temën 

Master, qe do të thotë se për përfundimin e këtyre studimeve duhet të arrihen 120 kredi të ECTS. 

14.2. Studenti me kushte të përcaktuara me Statutin e Kolegjit e ruan statusin e studentit të rregull të edhe 

për dy vite të tjera. 

14.3. Fillimi dhe mbarimi i semestrave mësimorë bëhet sipas dispozitave të Statutit të Kolegjit “Pjetër 

Budi”. 
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14.4. Mësimi në studimet master zhvillohet në 15 javë për një semestër. 

 

8.19. Kushtet për fitimin dhe humbjen e statusit të studentit 
 

Personi i regjistruar në Kolegjin “Pjetër Budi” e ka statusin e studentit. Statusi i studentit dëshmohet me 

indeks ose me ndonjë dokument ekuivalent. 

Në rast të humbjes së indeksit me lejen e Dekanit të Kolegjit studentit i lëshohet “indeksi duplikat”. 

Kërkesës për indeks duplikat duhet t’i bashkëngjitet dëshmia se indeksi është shpallur i pavlefshëm dhe se 

është bërë pagesa sipas rregullores. 

Kushtet për fitimin dhe humbjen e statusit të studentit janë të rregulluara me statutin e Kolegjit “Pjetër 

Budi”. 

Këshilli i Kolegjit i përjashton nga kolegji përkohësisht ose përgjithmonë studentët të cilët i shkelin rregullat 

e përcaktuara me rregulloren për procedurën disiplinore të Kolegjit “Pjetër Budi” 

 

8.20. Provimet dhe suksesi në provime 

 
Studentët janë të obliguar dhe kanë të drejtë të paraqesin dhe të japin provime. Provimet jepen nga të gjitha 

lëndët e parapara me planin mësimor të studimeve, pas përfundimit të mësimit të lëndës përkatëse. Studenti 

fiton të drejtën t’i nënshtrohet provimit nga një lëndë pasi t’i kryejë obligimet që parashihen me programin 

mësimor. 

 

Provimet mbahet me shkrim, me gojë ose me shkrim dhe me gojë. Kur provimi përbëhet prej pjesës me 

shkrim dhe me gojë, studenti mund të hyjë në provim me gojë, vetëm atëherë kur në pjesën me shkrim ka 

marrë notën pozitive. 

 

Për përcaktimin e suksesit akademik të studentit mund të aplikohen edhe këto forma pune: kollokuiumi, 

punimi seminarik, testi dhe ushtrimet praktike. 

 

Studenti ka të drejtë t’i nënshtrohet provimit të njëjtë tri (3) herë. Nëse edhe herën e tretë nuk e kalon 

provimin, duhet t’i nënshtrohet provimit para komisionit. 

 

Nëse profesorët e lëndëve nuk i obligojnë të punojnë punime seminarike, studenti është i detyruar të punojë 

nga një punim seminarik për çdo semestër në të cilin mbahen ligjëratat. Studenti vetë përcaktohet se në cilën 

lëndë do ta marrë punimin seminarik. Tema e punimit seminarik shënohet në indeks nga profesori i lëndës. 

 

8.21. Vlerësimi 

 
Për përcaktimin e notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit për studentë do të aplikohen këto 

metoda të vlerësimit: 

 100 pikë provimi final me shkrim, me gojë, në formë të eseve apo plotësimit të testit, me të cilin 

bëhet vlerësimi përfundimtar i njohurive nga lënda përkatëse. 

 mësimdhënësi i lëndës ka të drejtë që ta vlerësojë studentin me notë me të lartë se ajo e fituar në 

testin e vlerësimit, duke u bazuar në aktivitetin e studentit gjatë ligjëratave, si dhe duke u bazuar në 

punimin, dhe prezantimin e punimeve seminarike. 
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Testin vlerësues të provimit e përgatit mësimdhënësi i lëndës. Me test mund të merren/fitohen maksimum 

100 pikë.  

Mësimdhënësi i lëndës mund të organizojë edhe ndonjë formë tjetër të testit vlerësues nëse mendon se do të 

jetë më e dobishme për vlerësimin e njohurive të studentëve. 

Mësimdhënësi i lëndës duhet të përfshijë në sillabusin e lëndës metodologjinë e vlerësimit dhe t'ua 

komunikojë studentëve në fillim të ligjëratës së parë.  

Studenti e kalon provimin nëse në testin vlerësues të provimit ka mbi 50 pikë. 

Përcaktimi i notës përfundimtare të testit vlerësues të provimit bëhet në këtë mënyrë: 

 

8.22. Ankesat kundërshtimet e studentëve 

 

 

 

Nëse studenti nuk është i kënaqur me notën e arritur në bazë të vlerësimit të testit të njohurive në provim, 

apo provimit me gojë, atëherë ai ka të drejtë të parashtrojë kërkesë me shkrim për refuzimin e notës së marrë 

në lëndën përkatëse.  

Kërkesa i drejtohet mësimdhënësit të lëndës, në afatin kohor prej 2 ditësh apo 48 orësh nga momenti i 

shpalljes së rezultateve të provimeve.  

Pas refuzimit të notës, studenti duhet t’i nënshtrohet provimit në afatin vijues.  

 

 

Studenti i pakënaqur me rezultatet e testit vlerësues të provimit apo provimit me gojë dhe me notën 

përfundimtare të provimit ka të drejtë të paraqesë kërkesë me shkrim, për të kontrolluar testin vlerësues të 

provimit. 

Kërkesa i drejtohet mësimdhënësit të lëndës përkatëse duke e informuar edhe dekanin e Kolegjit. 

Pas paraqitjes së kërkesës, studenti mundet të kontrollojë testin vlerësues të provimit, në prani të 

mësimdhënësit të lëndës përkatëse, ose të dekanit dhe t’i shohë gabimet e tij gjatë plotësimit të testit 

vlerësues të provimit. 

 

 

Studenti ka të drejtë të parashtrojë ankesë me shkrim kundër notës së marrë në lëndën përkatëse dhe të 

kërkojë të formohet komisioni i posaçëm për provim.  

Ankesa i drejtohet udhëheqësit të programit studimor përkatës, në afatin kohor prej 2 ditësh apo 48 orësh 

nga momenti i shpalljes së rezultateve të provimeve.  

Në ankesë studenti duhet të arsyetojë pakënaqësinë me rastin e vlerësimit të testit me shkrim apo të provimit 

me gojë.  

Pas marrjes së ankesës, udhëheqësi i programit studimor, e në raste të posaçme edhe Këshilli i Programit 

Studimor, e formon komisionin e posaçëm të provimit dhe emëron 3 anëtarë për vlerësim dhe e lajmëron 

mësimdhënësin e lëndës, i cili ka të drejtë të marrë pjesë gjatë vlerësimit të studentëve nga komisioni në 

cilësinë e vëzhguesit.  

Udhëheqësi i programit studimor pas formimit të komisionit cakton datën e vlerësimit e cila nuk mund të 

jetë më e largët së katër ditë dhe më e afërt se dy ditë nga parashtrimi i kërkesës nga studenti për vlerësim 

nga komisioni. 

 

8.23. Procedura e përzgjedhjes dhe aprovimit të Temës Master  
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Studentët pasi të përfundojnë provimet dhe t’i jenë pranuar punimet seminarike, paraqesin kërkesë për 

aprovimin e Temës Master. 

Për lejimin e temës së Masterit kandidati paraqet kërkesë me shkrim në Kolegjiumin e Studimeve Master. 

Në kërkesë kandidati paraqet: titullin e temës, arsyeshmërinë e zgjedhjes së temës, qëllimin e hulumtimit, 

kontributin shkencor, rezultatet e pritura, metodat e studimit, projektin hulumtues, si dhe propozimin për 

Mentor.  

 

Pas paraqitjes së kërkesës për aprovimin e Temës Master bëhet verifikimi i dosjes së kandidatit.  

Verifikimin e dosjes së kandidatit e bën komisioni i përhershëm në Kolegjin “Pjetër Budi”, në këtë përbërje: 

1. Dekani i Kolegjit, 2. Menaxheri ekzekutiv dhe 3. Drejtori i financave. 

Pas verifikimit të dosjes komisioni merr vendim dhe konstaton a është e kompletuar dosja e kandidati apo jo. 

 

Nëse dosja e kandidatit është e kompletuar, atëherë Kolegjiumi për Studimet Master e vlerëson kërkesën e 

kandidatit dhe merr vendim për aprovimin dhe lejimin, ose refuzimin e Temës Master të kandidatit përkatës. 

Nëse tema aprovohet caktohet edhe mentori i kandidatit dhe komisioni vlerësues. 

Kolegjiumi ka të drejtë të bëjë riformulimin e emërtimit të temës pa ia ndryshuar përmbajtjen e temës, ose 

edhe të kërkojë nga kandidati të bëjë riformulimin e emërtimit; 

Tema e propozuar duhet të jetë punimi i ri dhe të ketë rëndësi për shkencën në vend dhe nuk duhet të jetë 

mbrojtur nga studentët tjerë në Kolegj për të paktën 5 vite.  

 

Mentori është i obliguar t’i ndihmojë kandidatit me sugjerime, udhëzime, këshilla deri në përfundimin e 

temës Master.  

Mentori mban evidencë për takimet dhe rekomandimet, sugjerimet të cilat i ka parashtruar kandidatit të tij.  

Mentori duhet të ketë gradë shkencore doktor i shkencave përkatëse. 

Pasi mentori ta ketë vlerësuar pozitivisht punimin master, kandidati ua dërgon punimin anëtarëve të 

komisionit vlerësues. Komisioni ka të drejtë të jep rekomandime për përmirësim të temës MA dhe 

rekomandimet e tilla duhet të inkorporohen në draftin final të punimit nga kandidati.  

 

Komisioni për vlerësimin e temës master i paraqet raport Senatit Akademik për plotësimin e kushteve 

metodologjike – shkencore, për mbrojtjen e Temës Master të kandidatit. 

 

Pasi të aprovohet raporti nga Senatit Akademik i Kolegjit, komisioni në konsultim me kandidatin caktojnë 

datën e mbrojtjes publike. 

 

8.24. PROCEDURA E DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE NË STUDIMET MASTER 

 

FAZAT E PROCEDURËS 

 

Nr. I. FAZA E PARË 

 

Semestri 

1. Përfundimi i provimeve  

 

I tretë (3) 

2. Përzgjedhja e temës 

 

I katërt (4) 
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3. Zgjedhja e mentorit (udhëheqësit) 

 

I katërt (4) 

4. Paraqitja e kërkesës për aprovim të temës: 

- Plotësimi i formularit të standardizuar 

- Nënshkrimi i profesorit/mentorit 

- Dorëzimi në Kolegj 

I katërt (4) 

 Pas përfundimit të fazës së parë 

 

II. FAZA E DYTË 

Organi kompetent 

1. Verifikimi i dosjes së studentit 

c. Përfundimi i provimeve 

d. Përfundimi i punimeve seminarike 

e. Përfundimi i pagesave në përputhje me 

kontratën: Kolegj – student  

- Udhëheqësi i 

Programit Studimor; 

- Menaxheri i 

Përgjithshëm 

- Zyra e Financave 

2. Paraqitja e kërkesës për aprovim në Kolegjiumin e 

Studimeve MA: 

- Verifikohet tema e paraqitur 

- Rëndësia e temës 

- Risitë që priten 

- Literatura 

- Metodologjia e punë, etj. 

Nëse plotësohen kriteret e parapara me Rregullore për 

Studimet Master: 

- Tema aprovohet 

- Caktohet edhe udhëheqësi/mentori i kandidatit 

- Caktohet komisioni vlerësues 

- Vendimi i komunikohet kandidatit dhe 

mentorit të tij 

Kolegjiumi i Studimeve 

Master 

3. Kandidati konsultohet me mentorin e tij rreth 

shtjellimit të temës 

Mentori mbanë evidencë të takimeve 

Miratimi përfundimtar nga mentori i kandidati 

Mentori i kandidatit 

5. Pas miratimi përfundimtar nga mentori, kandidati 

komunikon me anëtarët e komisionit vlerësues 

Komisioni për vlerësimin e punimit MA: 

- I jep vërejtjet dhe sugjerimet për punimin 

kandidatit 

- Kandidati i inkorporon vërejtjet dhe sugjerimet 

në versionin final 

Komisioni për vlerësimin e 

punimit 

6. Raporti vlerësues i punimit paraqitet para Senatit Senati Akademik 
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Akademik; 

Raporti aprovohet nga KMSH-ja 

 

 III. FAZA E TRETË  

7. Mbrojtja publike e punimit MA: 

- Caktohet në bashkëpunim me anëtarët e 

komisionit, kandidatit dhe administratës së 

Kolegjit: 

 

Menaxheri i Përgjithshëm i 

Kolegjit 

 

8. Vendimi për mbrojtje të punimit dhe përfundimin e 

studimeve Master 

Komisioni për vlerësimin e 

punimit 

9. Certifikata e diplomimit MA për studentin 

a. Certifikata e notave 

 

Sekretari 

10. Diploma origjinale 

Shtojca e diplomës 

Dokumentet origjinale të studentit – duke i ndalur 

kopjet 

Shërbim i Studentëve 

 

8.25. Kërkesa për aprovim të temës MA 

 
Për aprovimin e temës master në përputhje me dispozitat e rregullores për studimet master, studenti 

duhet të paraqesë kërkesë për aprovimin e temës në Kolegjiumin e Studimeve Master. Në kërkesë studenti 

duhet të paraqesë projektin e temës si dhe nënshkrimin e mentorit me të cilin është konsultuar paraprakisht 

për shtjellimin e temës. Për këtë qëllim Kolegji ka përgatitur formularin unik për paraqitjen e kërkesës për 

aprovim të temës master. 

 

 

Ref. ____/_____ Datë:_____/____2016  
 

Kërkesë për aprovimin e temës master 
 

 

Departamenti/programi i 

studimeve master: 

 

 

Tema:   

 

Emri /emri i prindit dhe 

mbiemri i kandidatit: 
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Adresa e përhershme  

Nr.Telefonit: 

Emaili: 

 

Mësimdhënësi që është 

konsultuar gjatë përgatitjes së 

propozimit: 

Adresa: 

 

 

Nr.Telefonit: 

Email: 

 

Nënshkrimi i mësimdhënësit  

 

Data:   

Nënshkrimi i studentit:  

 

Ky formular dorëzohet i nënshkruar nga studenti dhe profesori në shërbimin e studimeve master 5 kopje 

pasi të protokollohet, duke ja bashkangjitur certifikatën e notave dhe biografin, plotësohet me kompjuter, 

përdoret fonti Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, hapësira mes rreshtave 1.5 përveç titullit. 

 

Kërkesa duhet të përmbajë pikat si vijon: 

 

1. Përkufizimi i problemit/temës që hulumtohet : 

 

2. Qëllimet e hulumtimit (pyetjet hulumtuese) 

 

3. Metodologjia e hulumtimit 

4. Përmbajtja e shkurtër e punimit të diplomës 

5. Kontributi shkencor-praktik i hulumtimit  

6. Bibliografia 

 

 

 

 

8.26. Udhëzues për shtjellimin e temës MA 

 
Për aprovimin e temës master në përputhje me dispozitat e rregullores për studimet master, studenti 

duhet të paraqesë kërkesë për aprovimin e temës në Kolegjiumin e Studimeve Master. Në kërkesë studenti 

duhet të paraqesë projektin e temës si dhe nënshkrimin e mentorit me të cilin është konsultuar paraprakisht 

për shtjellimin e temës. Për këtë qëllim Kolegji ka përgatitur formularin unik për paraqitjen e kërkesës për 

aprovim të temës master. 
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Ref. ____/_____ Datë:_____/____2016  
 

Kërkesë për aprovimin e temës master 
 

 

Departamenti/programi i 

studimeve master: 

 

 

Tema:   

 

Emri /emri i prindit dhe 

mbiemri i kandidatit: 

 

 

Adresa e përhershme  

Nr.Telefonit: 

Emaili: 

 

Mësimdhënësi që është 

konsultuar gjatë përgatitjes së 

propozimit: 

Adresa: 

 

 

Nr.Telefonit: 

Email: 

 

Nënshkrimi i mësimdhënësit  

 

Data:   

Nënshkrimi i studentit:  

 

Ky formular dorëzohet i nënshkruar nga studenti dhe profesori në shërbimin e studimeve master 5 kopje 

pasi të protokollohet, duke ja bashkangjitur certifikatën e notave dhe biografin, plotësohet me kompjuter, 

përdoret fonti Times New Roman, madhësia e shkronjave 12, hapësira mes rreshtave 1.5 përveç titullit. 

 

Kërkesa duhet të përmbajë pikat si vijon: 

 

7. Përkufizimi i problemit/temës që hulumtohet : 

 

8. Qëllimet e hulumtimit (pyetjet hulumtuese) 

 

9. Metodologjia e hulumtimit 

10. Përmbajtja e shkurtër e punimit të diplomës 

11. Kontributi shkencor-praktik i hulumtimit  
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12. Bibliografia 

 

 

 

Paraqitja tabelore e realizimit të Punimit Master 

 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë  Gjithsej 

Semestri i katërt MA    

1. Përgatitja 

1.1. Idetë e studentit për hulumtimin e 

temës 

1.2. Plani i projektit 

1.3. Plani i takimeve me mentorin 

30 3 90 

2. Realizimi i hulumtimit 

2.1. Realizimi i punëve dhe aktiviteteve 

2.2. Konsultimi i burimeve të 

informacionit 

2.3. Vendimet e marra 

2.4. Shpjegimi i ndryshimeve të plan-

projektit 

40 5 200 

3. Shkrimi i tezës 

3.1. Shpjegimi i detajuar i hulumtimit 

empirik 

3.2. Objektivat e sakta të projektit 

hulumtues 

3.3. Teoritë relevante dhe konceptet 

teorike 

3.4. Prezantimi dhe miratimi i metodave 

50 4 200 

 

4. Përgatitja e mbrojtjes publike 4 2 8 

 

5. Prezantimi dhe mbrojtja publike 2 1 2 

Gjithsej Tema Master 33 15 500 

 

 

 

 

IX. Të drejtat dhe detyrat e studentëve 

 

 
9.1. Të drejta te studentëve 
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Studentët që janë të pranuar në Kolegj kanë të drejtë:  

  
 të marrin pjesë në të gjitha ligjëratat, seminaret dhe në mësimet e organizuara në lëndët e programit 

të zgjedhur të studimit sipas mbarëvajtjes së studimeve   
 të shfrytëzojnë bibliotekat universitare dhe shërbimet tjera për studentë  
 të marrin pjesë në zgjedhjet për përfaqësuesit studentë në organet Kolegjit  
 të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e organeve dhe komisioneve ku janë të caktuar si anëtarë dhe 

t’i kryejnë detyrat e tilla me angazhim dhe në mënyrë të sinqertë. Në rast të konfliktit të interesit në 
lidhje me përmbajtjen, anëtarët e deleguar të studentëve nuk marrin pjesë në takime të organeve 
qeverisëse të Kolegjit 

 Studentët gëzojnë të drejtën për të paraqitur ide të reja dhe opinione të debatueshme pa rrezikuar 
humbjen e vendit të studentit ose privilegjet që mund të gëzojnë nga kolegji  

 Studentët kanë të drejtë të ankohen lidhur me cilësinë e procesit të mësimdhënies ose për 
infrastrukturën e Kolegjit  

 Studentët gëzojnë të drejtën për të kundërshtuar një vendim apo një veprim të kolegjit ndaj tyre në 
MASHT dhe në gjykatën kompetente  

 

9.2. Obligimet e studentit 
 

Studentët që janë të pranuar në Kolegj kanë obligim: 

 

 T’i respektojnë rregulloret e miratuara nga Kolegji 

 T’i respektojnë të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë 
 

 T’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në aktivitetet  
 akademike  
 Të vijojnë ligjëratat në pajtim me rregullat e programit specifik të studentit 
 Të sillen mirë si në lokalet e Kolegjit, ashtu edhe jashtë tyre për të mos e diskredituar Kolegjin   
 Te respektojnë rregullat e kodit etik  

 Të paguajnë pagesa dhe tarifa që janë të caktuara.  

 
 

9.3. Humbja e statusit të studenti 
 

Studenti i rregullt humb statusin për këto arsye:  

 

 Kur vendos të largohet nga studimet  

 Kur i ka përfunduar studimet  

 Kur nuk i ka përfunduar studimet në periudhën e dyfishtë të kohëzgjatjes së studimeve  
 

 Kur arrin numrin maksimal të regjistrimit të serishëm të viteve pa i përfunduar me sukses studimet   
 Në rastin e përjashtimit, në bazë të vendimit të nxjerr pas procedurës disiplinore.  

 
Studenti mund të kërkojë një herë që t’i vazhdohet kohëzgjatja e studimeve për një apo dy vjet. Vendimin e 
merr këshilli i programit studimor. Në rast se merret vendim pozitiv, studenti do ta ketë sërish statusin e 
studentit të rregullt.   
Këshilli i programit studimor zbaton rregullat e posaçme për mbajtjen e statusit të studentit të rregullt në 
këto raste:   

 Për të arriturat e veçanta në fushën e sportit, vërtetuar me status amator apo profesional në nivel 
rajonal apo më lart    
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 Për individët me aftësi të kufizuar fizike, duke përfshirë edhe aftësitë e kufizuara të të paritë dhe të 
dëgjuarit, apo mendore, vërtetuar me certifikatë të mjekut.   

 

Vendimi për regjistrim merret për çdo vit nga këshilli i programit studimor.  

 
Studenti mund të kërkojë suspendim të përkohshëm nga statusi i studentit të rregullt në rastet e dëshmuara si 
të:   

 Sëmundjes së rëndë  

 Kujdesi për fëmijët nën moshën trevjeçare  

 Shtatzënësisë dhe lehonisë  

 Tjera të justifikuara  

 

Vendimin përfundimtar e merr udhëheqësi i programit studimor. 

 
Statusi i studentit të rregullt mbahet brenda dy viteve pasi të jenë përfunduar të gjitha provimet. Gjatë kësaj 
kohe studenti duhet të japë provimin e diplomës që t’i përfundojë me sukses studimet.   
 
Studenti që e ka tejkaluar kohën e paraparë për të përfunduar me sukses diplomën mund të paraqesë kërkesë 
te udhëheqësi i programit studimor për zgjatjen e kësaj periudhe edhe për një vit.  

 
Studenti mund të regjistrohet sërish si student i rregullt pa ndonjë pengesë në lidhje me periudhën e 
suspendimit të përkohshëm të statusit të studentit të rregullt në bazë të këtij statuti. Periudha e suspendimit të 
përkohshëm të statusit të studentit të rregullt në bazë të këtij statuti, nuk llogaritet në kohëzgjatjen e 
studimeve.   
 
Në qoftë se planprogrami valid në kohën e regjistrimit të parë të studentit nuk zhvillohet në vitin vijues të 
regjistrimit të studentit pas suspendimit të përkohshëm të statusit të studentit të rregullt në bazë të këtij 
statuti, komisioni i studimeve i njësisë akademike vendos për provimet diferenciale ose për obligimet tjera 
shtesë si kusht për vazhdimin e studimeve.  

 
Këshilli i programit studimor i përjashton nga Kolegji përgjithmonë ose përkohësisht studentët që i shkelin 
rëndë rregullat. Studentët e akuzuar për shkelje kanë të drejtë të dëgjohen nga komisioni disiplinor i cili e 
këshillon këshillin e programit studimor. Studentët e përjashtuar kanë të drejtë t’i ankohen Senatit Akademik 
të Kolegjit si shkallë e dytë.   
 
Studentët kanë të drejtë të ankohen kundër vendimit të marrë prej organeve të Kolegjit, të programeve 
studimore që kanë të bëjnë me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre.  
  
Ankesat e tilla i dorëzohen komisionit të studimeve të programit studimor brenda 15 ditëve të punës pas 
shpalljes së vendimit.  
Komisioni i studimeve është i obliguar t’ia dorëzojë raportin për vendimin e marrë këshillit të programit 
studimor brenda 30 ditëve të punës pas pranimit të ankesës.   
 

Ankesa rreth vendimit në shkallë të dytë vendoset nga Senati.  

 

Studentët kanë të drejtë të kundërshtojnë vendimin e Senatit në gjykatën kompetente 
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9.4. Mobiliteti i studentëve 

 
Në pajtim me programin e studimeve studenti mund të zgjedhë dhe të regjistroj lëndë të caktuar në 
Programet tjera Studimore të Kolegjit në qoftë se lënda e zgjedhur nuk zhvillohet në Programin ku është i 
regjistruar studenti.  
  
Regjistrimi i lëndës mund të bëhet me lejen e Programit Studimor ku është i regjistruar studenti dhe me 
pajtimin e Programit Studimor ku studenti e regjistron lëndën.  
  
Me rastin e lejimit studentit i jepet vërtetimi mbi lejimin për regjistrim të lëndës së caktuar dhe lartësia e 
ECTS kredive që do të fitohen me përfundimin e lëndës. ECTS kreditë e fituara do ti llogariten në 
programin e studimeve të studentit.   
 
Ne dokumentin zyrtar të studentit shënohen të dhënat për lëndën e regjistruar, përmbushja e obligimeve të 
studentit dhe suksesi i treguar. Për ECTS kreditë e fituara studentit i lëshohet dëshmi nga Programi Studimor 
ku studenti i ka fituar ato.  
  
Mobiliteti ndërkombëtar i studentëve dhe në mes të universiteteve në Kosovë rregullohet me akt të veçantë 
të Kolegjit. Me këtë akt dhe me marrëveshje me universitetin/kolegjin prej nga vjen studenti mysafir do të 
rregullohen edhe të drejtat dhe obligimet e studentëve mysafir, pagesat për studime dhe çështje tjera lidhur 
me studentin mysafir.  
 

9.5. Organizimi i studentëve 

 
Studentet kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilave mund t’i përkasin të gjithë studentët.   
 
Secila organizatë studentore ka statutin e vet që aprovohet nga anëtarët e saj në pajtim me rregulloret e 
përgjithshme të nxjerra nga Bordi Drejtues. Statuti do të përfshijë parimet për mundësi të barabarta dhe 
mosdiskriminim.  

 
 

Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Kolegjit me këto organe:  

 Parlamenti i Studentëve në nivel të Kolegjit  

 Këshilli i Studentëve në nivel të programeve studimore  

 
Anëtarët për Parlamentin e Studentëve dhe këshillat e studentëve do të zgjedhen në pajtim me procedurat për 
zgjedhje parlamentare.  
  
Organizatat studentore kanë të drejtë të propozojnë anëtarët për parlamentin e studentëve dhe këshillin e 
studentëve të programit studimor në bazë të rezultateve të zgjedhjeve në çdo dy vjet.  
  
Detajet për procedurën zgjedhore do të përcaktohen me rregullore të posaçme të nxjerra nga Bordi Drejtues 
ne konsultim me Parlamentin e Studentëve.  
 
Mandati i anëtarëve të Parlamentit të Studentëve dhe këshillit të studentëve të programit studimor zgjat 2 
vjet, pa të drejtë të rizgjedhjes.  
 
Parlamenti i Studentëve dhe këshillat e studentëve të programeve studimore ushtrojnë detyra në bazë të 
parimit të shumicës votave.  
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Parlamenti i Studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.  

Numri i tërësishëm i anëtarëve të parlamentit të studentëve është 7.  
 
Anëtarët propozohen nga organizatat studentore në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të arritura në 
zgjedhjet e studentëve dhe sipas listave prioritare të kandidatëve të publikuara nga secila organizatë 
studentore ne fillim të fushatës zgjedhore.   
Anëtarët e Parlamentit të Studentëve zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin.  

Bordi Drejtues nxjerr rregulloren e punës për parlamentin e studentëve.  
 
Parlamenti i Studentëve zgjedh anëtarët e Senatit nga lista e të propozuarve e përgatitur nga këshilli i 
studentëve i programit studimor. Kryetari i Parlamentit të Studentëve është anëtar exofficio nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve studentë të Senatit.  

 
Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi akademike.   
Numri i përgjithshëm i anëtarëve të secilit këshill të studentëve është 1% i numrit të përgjithshëm të 
studentëve të rregullt të regjistruar në atë njësi akademike, me më së paku 1 dhe më së shumti 3 anëtarë.   
Anëtarët do të propozohen nga organizata studentore në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të arritur 
gjatë zgjedhjeve të studentëve për secilën njësi akademike sipas listave prioritare të kandidatëve të 
publikuara nga organizata studentore në fillim të fushatës zgjedhore.   
Anëtarët e secilit këshill të studentëve zgjedhin një kryetar dhe një nënkryetar.  
 
Secili këshill i studentëve propozon listën e kandidatëve për anëtarë studentë të Senatit për t 'u zgjedhur nga 
Parlamenti i Studentëve.   
 
Bordi Drejtues i ndan një buxhet të përshtatshëm vjetor për veprimtarinë e Parlamentit të Studentëve dhe 
këshillave të studentëve te propozuar nga Parlamenti i Studentëve. 
 

Studentët kanë të drejtë për tubime paqësore. 

 
Studentët kanë të drejtë të formojnë asociacione profesionale apo shoqata për çfarëdo qëllimi të lejuar me 
Ligjin mbi Arsimin e Lartë të Kosovës. 
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X. Ceremonitë akademike 

 

Ceremonitë e rregullta akademike janë: 

 

 Fillimi i vitit të parë akademik (1 tetor); dhe 

 Ceremonia e diplomimit të studentëve. 

 

Fillimi i vitit të parë akademik është ceremoni gjatë së cilës studentët e rinj njoftohen me të drejtat 

dhe detyrimet e tyre në Kolegj. Në këtë ditë studentëve u jepet udhëzuesi për studimet dhe jetën studentore 

në Kolegj. 

 

Ceremonia e diplomimit të studentëve zhvillohet pas përfundimit të ciklit përkatës të studimeve. Në 

këtë ditë shënohet solemnisht përfundimi i studimeve dhe bëhet dhënia simbolike e panove me fotografi të 

studentëve përkatës. Kjo ceremoni mbahet çdo vit pas përfundimit të afatit të rregullt të provimeve të muajit 

qershor. Për ditën e mbajtjes merret vendim nga Rektori. 
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XI. Bursat dhe procedura e ndarjes së bursave 
 
Në kuadër të politikës së përgjithshme për përkrahje të kategorive të ndryshme të qytetarëve dhe studentëve 

dhe me qëllim të përmbushjes së përgjegjësisë sociale, Kolegji ndan bursa për studime. 

 

Kolegji ndan bursa për studentë vetëm për studimet themelore Baçelor. 

 

Kolegji ndan bursa: 

 

 Të plota  

 Parciale. 

 

11.1. Llojet e bursave 
 

Kolegji ndan: 

 

 Bursa meritore 

 Bursa për raste sociale 

 Bursa për persona me aftësi të kufizuara. 

 

 

11.2. Kriteret për bursë meritore 
 

Për bursë meritore universitare, studentët në studime themelore Baçelor duhet t’i plotësojnë dy lloje të 

kritereve: 

 

 Kriteret akademike  

 Kriteret teknike administrative 

 

Në kriteret akademike bëjnë pjesë këto kushte:  

- Të kenë përfunduar vitin e parë të studimeve 

- Të kenë notën mesatare 9.00 ose më të lartë 

- Studenti duhet ta mbajë këtë notë edhe në vitin pasues nëse e fiton bursën 

- Të mos kenë vit të përsëritur 

- Botimi i ndonjë punimi në revista të huaja apo në revistën e Kolegjit 

- Prezantimi i punimeve në ndonjë konferencë apo seminar shkencor. 

 

 Në kriteret teknike administrative bëjnë pjesë këto kushte: 

- Duhet të jenë të rregullt në ligjërata 

- Duhet të jenë të rregullt në aktivitetet e Kolegjit 

- Të marrin pjesë në aktivitetet e Organizatës Studentore 

- Të respektojnë Kodin Etik të studentëve 

- Të kenë sjellje shembullore me stafin akademik dhe administrativ etj. 
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11.3. Procedura e aplikimit dhe e fitimit të bursës meritore 
 

 

Për ndarjen e bursave meritore Kolegji shpall konkurs në fillim të vitit akademik përkatës, përkatësisht më 1 

tetor të çdo viti akademik.  

Konkursi do të jetë i shpallur në afat prej 8 ditësh nga data e publikimit.  

Shpallja e rezultateve bëhet me datën 20 tetor. 

Të drejtë aplikimi për bursë meritore kanë studentët të cilët i plotësojnë kushtet e përmendura më lart. 

 

Me qëllim të përzgjedhjes së kandidatëve më të suksesshëm për fitimin e bursave meritore, studentët do t'i:  

 nënshtrohen testit (provimit) me shkrim  

 provimit me gojë. 

 

Studentët të cilët përzgjidhen do të fitojnë bursë njëvjeçare. 

Studentët përfitues nuk kanë të drejtë të aplikojnë sërish për bursë meritore. 

 

11.4. Kriteret për bursë sociale 
 

Me qëllim të mbështetjes për studentët të cilët kanë treguar rezultate në shkollimin e mesëm dhe nuk 

kanë mundësi financiare për vijimin e studimeve, Kolegji do të ndajë një numër të caktuar të bursave për 

këto kategori. 

Numri i bursave për këtë kategori caktohet nga Bordi Drejtues në fillim të çdo viti akademik, 

përkatësisht në muajin shtator. 

Për fitimin e bursave të kësaj kategorie, Kolegji shpall konkurs, në të cilin konkurs përcaktohen edhe 

kriteret e fitimit të bursave. 

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme shtetas të Republikës së Kosovës, të 

cilët kanë përfunduar shkollën e mesme dhe që kanë përfunduar provimin e maturës shtetërore. 

 

Kriteret bazë për fitimin e bursës sociale janë: 

 

 Të kenë suksesin e shkëlqyeshëm në shkollën e mesme 

 Të jenë nën përkujdesje sociale të shtetit.  

 

Bursat jepen për periudhë njëvjeçare me mundësi vazhdimi. Për të vazhduar bursa për vitet tjera 

akademike, studenti duhet të përmbushë këto kritere: 

 

 Të mbajë notën mesatare të paktën 8.00 

 Të ketë statusin e njëjtë social.  

 

Nëse studenti përfitues i bursës sociale gjatë vitit të parë të studimeve nuk tregon rezultate të shkëlqyeshme 

dhe sillet në kundërshtim me rregullat e brendshme të Kolegjit, do të humb bursën për vitet pasuese. 
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11.5. Kriteret për bursë për persona me aftësi të kufizuara 
 

Kolegji mbështet kategoritë të cilat janë me nevoja të veçanta. Këto kategori përcaktohen me ligje 

vendore. 

Ndarjen e bursave për këto kategori dhe politikat për ndarjen e bursave të tilla e përcakton Bordi 

Drejtues i Kolegjit me vendim të posaçëm.  

Për ndarjen e bursave për këto kategori, Bordi Drejtues i Kolegjit nënshkruan marrëveshje 

bashkëpunim me shoqatat që përkujdesen për mirëqenien e tyre. 

 Në marrëveshje përcaktohen edhe kushtet dhe kriteret e ndarjes së bursave. 

 

 

11.6. Procedurat e përzgjedhjes 
 

 

 Përzgjedhjen e kandidatëve, të cilëve do t’iu mundësohet shkollimi falas (bursë) universitar, e bën 

komisioni i formuar nga Bordi Drejtues, i cili përbëhet prej 3 anëtarësh. 

 

 Komisioni do të bëjë testimin dhe organizimin provimit me gojë 

 Kandidatët më të suksesshëm i rekomandohen Bordit Drejtues për aprovim dhe miratim 

 Bordi Drejtues merr vendim për ndarjen e bursave 

 Lista e përfituesve të bursave shpallet në tabelën e shpalljeve të Kolegjit. 

 

Pas përzgjedhjes së kandidatëve bursistë, studenti obligohet të nënshkruajë kontratë me Kolegjit, me 

të cilën kontratë caktohen të drejtat dhe detyrimet reciproke.  

 

11.7. Obligimet e përfituesit të bursës 

 
Përfituesi i shkollimit falas (bursistit) obligohet: 

 

 të ndjekë ligjëratat, ushtrimet seminaret si dhe aktivitete tjera mësimore sipas planprogramit dhe 

orarit të përcaktuar nga Kolegji 

 të tregojë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe studentëve të tjerë 

 të respektojë afatet e provime sipas orarit të përcaktuar nga Kolegji 

 të jetë i disiplinuar gjatë kohës së kaluar në mjediset e Kolegjit 

 të respektojë Kodin Etik të studentëve 

 të respektojë stafin e Kolegjit dhe të sillet me ndershmëri akademike dhe disiplinore  

 të sillet si ekonomist i mirë me asetet e Kolegjit etj. 

 

 

Përfituesi i shkollimit falas (bursës) e humb të drejtën për studime në Kolegj nëse vepron në 

kundërshtim me aktet e brendshme normative të Kolegjit (statutit, rregulloreve dhe kodit të mirësjelljes), si 

dhe nuk iu nënshtrohet provimeve në afat të rregullt dhe nuk tregon suksese dhe interesim për studime. 

 

Kolegji duke marrë parasysh rrethanat e caktuara, në vend të bursave të plota do të ndajë bursa 

parciale. 

Bursat parciale do të ndahen në përqindje të caktuara, sipas rasteve të caktuara. 
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11.8. Procedura ankimore 
 

Kundër vendimit të Bordit Drejtues lejohet paraqitja e kërkesës për rishqyrtim të vendimit. 

 

Kandidati i pakënaqur me vendimin e Bordit mund të paraqesë kërkesë për rishqyrtim të vendimit 

brenda afatit prej 8 ditësh nga shpallja e listës së përfituesve të bursave. Në kërkesë, kandidati paraqet 

themelet e kundërshtimit të vendimit. 

Bordi Drejtues kur vendos në lidhje me kërkesën për rishqyrtim të vendimit duhet të jetë në përbërje 

të plotë. 

 

Bordi vendos me shumicë votash të të gjithë anëtarëve të vet. 
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XII. Paraqitja e kërkesave dhe tërheqja e dokumenteve 

 
 Për çdo kërkesë eventuale që mund të kenë studentët duhet të drejtohen tek shërbimi i studentëve 

dhe të plotësojnë formularin unik (kërkesë, ankesë, etj.). Kërkesa protokollohet nga shërbimi i studentëve 

dhe dërgohet tek personi përgjegjës për kthimin e përgjigjes. 

  

 Studentët kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesa për marrjen e certifikatave të notave, vërtetim për 

statusin e studentit dhe dokumente tjera të cilat sipas ligjit Kolegji lëshon për studentë.  

 

 Kolegji lëshon dokumente pa kërkesë të studentëve si vijon: 

 

Nr. Lloji i dokumentit  Afati i lëshimit 

1. Certifikata e diplomimit 48 orë pas nënshkrimit të vendimit për 

diplomimi 

2. Certifikata e notave me rastin e diplomimit 48 orë pas nënshkrimit të vendimit për 

diplomimi 

3. Diplomën e përfundimit të studimeve 2 muaj pas diplomimit 

4. Suplement/shtojcën e diplomës 2 muaj pas diplomimit 

 

 

 Për tërheqjen e këtyre dokumenteve studentët njoftohen nga shërbimi i studentëve. Studenti me 

rastin e tërheqjes së këtyre dokumenteve nënshkruhet në librin përkatës të përgatitur nga Kolegji.  

 

 Për dokumentet tjera studentët duhet të paraqesin kërkesë me shkrim në shërbimin e studentëve 

dhe përgatitja e tyre bëhet sipas afatit të paraqitur në tabelën vijuese:  

 

Nr. Lloji i dokumentit Afati i lëshimit 

1. Vërtetim për statusin e studentit 48 pas paraqitjes së kërkesës 

2. Certifikata e notave 48 pas paraqitjes së kërkesës 

 

 

 Për studentët të cilët vijnë nga shtetet tjera për të studiuar, pas mbarimit të studimeve Kolegji u 

lëshon edhe dokumente tjera të cilat u nevojiten për njohjen e gradës dhe diplomës në vendet prej nga vijnë. 

Këto dokumente lëshohen nga Kolegji sipas kërkesës së paraqitur. 

 Përveç diplomës, shtojcës së diplomës dhe certifikatës së notave, Kolegj lëshon edhe dokumentet 

plotësuara si vijon: 

 

Nr. Lloji i dokumentit Afati i lëshimit 

1. Kërkesë për vërtetësinë e dokumentacionit 48 pas paraqitjes së kërkesës 

2. Planin mësimor (kurrikulën) të Programit Studimor 48 pas paraqitjes së kërkesës 

3. Vërtetimin për përfundimin e studimeve në Kolegj 

dhe vërtetësinë e diplomës 

48 pas paraqitjes së kërkesës 

4.   
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XIII.  Sistemi elektronik i menaxhimit të të dhënave të studentëve 

 
 Kolegji “Pjetër Budi” i ka zhvilluar shërbimet e veta në funksion të zhvillimit të cilësisë së përgjithshme 

dhe lehtësimit të punës së studentëve dhe qasjes së lehtë të tyre në këto shërbime. Për këtë arsye në Kolegj funksionon 

Sistemi për menaxhimin e të dhënave të studentëve si dhe programi Sitos për e-learning. 

 

 Sistemi për menaxhimin e të dhënave të studentëve është program sofwerik i instaluar në Kolegj dhe është 

në shërbim të studentëve 24 orë. Përmes këtij sistem studentët kanë qasje të lehtë për të dhënat e tyre të fituara gjatë 

studimit. Ky sistem u mundëson studentëve që përmes internetit të kyçen në shërbimin e-servisi dhe të marrin 

informatat e nevojshme për lëndët e tyre. Pra, mjafton të keni qasje në internet dhe të kyçeni në këtë shërbim. Përmes 

këtij sistemi studentët i shohin notat, pikët e kollokuiumeve, vijueshmërinë, aktivitetet. etj. Përveç kësaj përmes 

sistemit studentët kanë mundësinë t’i paraqesin provimet në afatet e rregullta të provimeve.  

 Për tu qasur në këtë sistem nga shërbimi i IT-së së Kolegjit studentëve u hapet llogaria veçantë. Të dhënat e 

përpunuara në këtë sistem janë sekret zyrtar dhe nuk publikohen për publikun. 

 

Për t’u qasur në shërbimin elektronik që ofrohet nga Kolegji “Pjetër Budi”, në mënyrë që të keni qasje në të 

dhënat tuaja, duhet ndiqni hapat si në udhëzuesin e më poshtëm: 

 

1. Hapni ueb faqen 

www.pjeterbudi.com

 

http://www.pjeterbudi.com/
http://www.pjeterbudi.com/
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2. Pastaj klikoni tek e-service 

 
  

3. Pastaj shënoni inicialet, fjalëkalimin dhe numrin e indeksit në fushat përkatëse (ju lutemi që t’i 

shënoni pa gabime) 
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4. Pasi që të jeni kyçur mund t’i merrni rezultatet që kërkoni. Në disa nga menytë mund të mos 

ketë shënime.  
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 Programi Sitos për e-learning është program i cili mundëson studimin në distancë pa pasur nevojë 

me qenë prezent në Kolegj.  

  
 Përmes këtij sistemi studentët marrin literaturën e lëndëve përkatëse, syllabusin e lëndës, detyra të 

ndryshme nga profesorët dhe ka mundësi të shfrytëzohet edhe për teste të ndryshme. Në një të ardhme të 

afërt përmes këtij sistemi do të bëhet e mundshme edhe mbajtja e ligjëratave online ose vendosja e videove 

dhe audiove me ligjërata nga lëndët përkatëse dhe studentët do të ke në mundësi të mësojnë nga shtëpia. 

  

 Për tu qasur në këtë sistem nga shërbimi i IT-së së Kolegjit studentëve u hapet llogaria veçantë. Të 

dhënat e përpunuara në këtë sistem janë sekret zyrtar dhe nuk publikohen për publikun 

 

 Për t’u qasur në këtë sistem duhet ndiqni hapat si në udhëzuesin e më poshtëm: 
 

1. Hapi i parë: Hapni ueb faqen 
https://bitkosova.e-learning/  

 

 
2. Hapi i dytë: klikoni tek kyçu, pastaj shënoni emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin.  

 
 

https://bitkosova.e-learning/
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3. Hapi i tretë: Përzgjidhni lëndën 

 

 
 

4. Hapi katërt: Përzgjidhni literaturën 
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5. Hapi i fundit: Shkarkoje literaturën 
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XIV.  Komunikimi studentë vs Kolegj 

 

 
Studentët janë fokusi kryesor i kolegjit. Secili departament është i obliguar që t’i orientojë studentët 

dhe t’iu shërbejë atyre në mënyrën më të mirë të mundshme.  

 

Zyra për Shërbimin e Studentëve punon gjashtë ditë në javë, që nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 

7:30 në mbrëmje. Gjatë kësaj periudhe kohore të paktën dy pjesëtarë të stafit janë në pritje që t'iu përgjigjen 

të gjitha pyetjeve dhe çështjeve të tjera, që kanë të bëjnë me studentët. Në këtë zyrë aranzhohen edhe 

konsultimet ad hoc me tutorin/mentorin/ligjëruesin. 

 

Përveç konsultimeve ad hoc, një praktikë e mirë është edhe organizimi i takimeve të rregullta javore 

me studentët, tutorët, profesorët. Gjatë këtyre takimeve, ligjëruesit janë në dispozicionin e studentëve për 

konsultime të ndryshme që kanë të bëjnë me ligjëratat, esetë, seminaret, detyrat e shtëpisë ose iniciativat 

tjera që kanë të bëjnë me të mësuarit. 

 

Prorektori për Çështje Akademike dhe Prorektori për Çështje Financiare dhe Studentore janë në dispozicion 

të studentëve në çfarëdo kohe kur ata kanë nevojë gjatë orarit të punës, gjatë gjithë javës. 

 

14.1. Shërbimi për udhëzim në karrierë dhe praktika për studentë 
 

Prorektori për Çështje Financiare dhe Studentore merret me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

karrierën e ardhshme të studentëve. Ai është përgjegjës për të kryer trajnime dhe lehtësuar aktivitete që janë 

të rëndësishme për të ardhmen e studentëve. 

 

Brenda Zyrës së Karrierës organizohen aktivitete të ndryshme, si: publikimi i revistës së studentëve 

me punimet e tyre, vizita në institucione të ndryshme, trajnime, hulumtime të ndryshme si pjesë e praktikës 

së tyre gjatë studimeve, etj. 

 

Gjatë viteve të mëparshme Kolegji ‘’Pjetër Budi’’ ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me 

institucione të arsimit të lartë vendore dhe jashtë vendit. Qëllimi kryesor i këtyre marrëveshjeve është 

thellimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të larta të arsimit me shtetet e tjera, shkëmbimi i përvojave, 

programeve studimore, stafit dhe mobiliteti i studentëve.  

 

Kolegji ‘’Pjetër Bud’’ është ndër institucionet e pakta akademik në Republikën e Kosovës ku lëndët 

e praktikës janë të obligueshme pothuajse në të gjitha programet studimore. Ne kemi më shumë se 100 

marrëveshje me biznese dhe institucione të ndryshme, gjithashtu edhe me institucione të edukimit që na 

ndihmojnë për përfshirjen e studentëve në praktikë.  
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Zyra për Karrierë ju ndihmon edhe entiteteve të tjera të kolegjit për praktikë, si dhe përfshihet në të 

gjitha fazat, nga fillimi e deri në mbarim.  

 

Këtë vit kolegj ka nënshkruar një memorandum marrëveshje me Ministrinë e Financave të Kosovës, 

e cila ka të bëjë me mundësinë që një numër i caktuar studentësh të mund të bëjë praktikë tremujore në këtë 

institucion. Deri më tash studentët tanë kanë përfunduar praktikën në institucione dhe kompani të ndryshme. 

Në Doganën e Kosovës, në kompani të sigurimeve, hotele e agjenci udhëtimesh, praktika gjithashtu është e 

etabluar. 

 

Kolegji, gjithashtu, nëpërmjet rrjetit ALUMNI, pjesë të të cilit janë shumë ish-studentë, tash 

biznesmenë të suksesshëm, mundësohet që një numër studentësh të angazhohen në praktikë në kompanitë e 

tyre. 

 
Anëtarët e ALUMNIT janë aktivë në mbështetjen e aktiviteteve të kolegjit, por në të njëjtën kohë 

edhe kolegji iu ndihmon atyre. Ata janë asetet më të mira për feedback-un që është i nevojshëm për cilësinë 

e programeve studimore, cilësinë e edukimit që ne e sigurojmë, si dhe cilësinë e njohurive, shkathtësive dhe 

kompetencave që studentët fitojnë. 

Rektori dhe pjesa tjetër e stafit akademik takohen me anëtarët e ALUMNIT në grupe të vogla 

diskutimi, me ç'rast diskutohen të gjitha çështjet, ndërsa Zyra e Cilësisë është në kontakt të rregullt me ta 

dhe merr feedback-un për cilësinë e mësimit dhe të mësuarit. 
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XV. Biblioteka dhe qasja në bibliotekën elektronike 

 

Kolegji “Pjetër Budi” posedon bibliotekë të pasur me literaturë vendore dhe ndërkombëtare në lëmin 

e specializimeve të ngushta që ofron Kolegji, por edhe literaturë shtesë për zgjerimin e njohurive të 

ndryshme.  

Biblioteka e Kolegjit “Pjetër Budi” në Prishtinë, funksionon në një hapësirë të veçantë në kuadër të 

Kolegjit, ku janë të vendosur dhjetëra mijëra tituj, librat dhe literatura për të gjitha drejtimet akademike të 

Kolegjit. 

Gjithashtu, bibliotekën mund ta shfrytëzojnë studentët për të mësuar, pasi posedon hapësira të 

përshtatshme për lexim dhe studim. 

Biblioteka qëndron e hapur për lexim nga ora 9:00 deri në 19:30 çdo ditë punë. Gjatë të shtunave ajo 

qëndron e hapur nga ora 10:00 deri në 16:00. 
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Studentët dhe stafi akademik kanë qasje edhe në bibliotekat e shumta elektronike dhe revistat shkencore në, 

të cilat ndodhen në vend e në botë.  

 EBSCO 

LOGIN 

AMERICAN CORNER 

GAZETA ZYRTARE 

JSTOR 

BIBLIOTEKA KOMBËTARE 

BIOONE 

CAMBRIDGE JOURNALS 

OXFORD ONLINE 

  

Pos bibliotekave të mësipërme studentët dhe stafi akademik i Kolegjit "Pjetër Budi" mund të shfrytëzojnë 

literaturën që gjendet në Bibliotekën e Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore me të cilin Fakultet 

Kolegji ka marrëveshje bashkëpunimi, në pesë departamentet e saj si: Matematikë, Fizikë, Kimi, Biologji 

dhe Gjeografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cookie,ip,url&community=y
http://www.logincee.org/
http://pristina.usembassy.gov/ac_pristina.html
http://www.gazetazyrtare.com/
http://www.jstor.org/
http://www.biblioteka-ks.org/
http://www.biblioteka-ks.org/
http://www.biblioteka-ks.org/
http://www.bioone.org/
http://journals.cambridge.org/action/login;jsessionid=59AC8E105DC028ECE233BDA5CA2E1041.journals
https://subscriberservices.sams.oup.com/LOGIN?sessionid=54a76ec71cca85edb6377b339e591e23&authstatuscode=400
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XVI. Vlerësimi i stafit akademik dhe shërbimeve nga studentët 

 

 
Në kuadër të proceseve të përgjithshme të Kolegjit “Pjetër Budi”, rëndësi e posaçme i kushtohet 

aktiviteteve për vlerësimin, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe shërbimeve administrative, 

si pjesë e programit evropian për vlerësimin institucional.  

Në këtë kontekst për të ndihmuar zhvillimin e cilësisë në Kolegjin “Pjetër Budi” funksionon Zyra për 

Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë.  

Zyra e sigurimit të cilësisë është përgjegjës për kryerjen e vlerësimit të cilësisë së lëndëve dhe 

vlerësimin e mësimdhënies së profesorëve. Në fund të çdo semestri me qëllim të promovimit dhe 

përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë kjo zyre organizon vlerësimin e profesorëve dhe përformancës së 

tyre në ligjërata si dhe shërbimeve administrative. Forma standarde e vlerësimit të cilësisë së 

mësimdhënësve dhe administratës bazohet në pyetësorë si dhe fokus grupe. Pyetësori është një formë 

standarde dhe shpërndahet tek studentët për të marrë feedbek me qëllim të përmirësimit të performancës së 

stafit akademik dhe administrativ.  

Pyetësorët janë hartuar përmes aplikimit të shkallës 5 Likertit (dmth 1-Nuk pajtohem aspak, 2-|Nuk 

pajtohem, 3-Neutral, 4-Pjesërisht pajtohem, dhe 5-Pajtohem), si dhe mundësia e dhënies së sugjerimeve. Pas 

gjenerimit të rezultateve nga pyetësorët, Këshilli Mësimorë Shkencor mbledh dhe diskuton rezultatet e 

gjeneruara duke siguruar alternativa rreth problemeve të identifikuara. Në këtë mënyrë institucioni është në 

gjendje të identifikojnë aspektet më të dobëta dhe identifikon mjetet për zbatimin strategjive në sajë të 

përmirësimit të vazhdueshëm. 
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XVII.  Aktivitetet joakademike 

 

 
Kolegji "Pjetër Budi" shquhet edhe për organizimin e aktiviteteve të shumta joakademike, duke e kthyer në 

një institucion mjaft tëheqës për të rinjte. 

 

Mbrëmjet argëtuese janë të shpeshta, ashtu si dhe organizimi i kurseve të ndryshme, si vallëzim etj. 

 

Gjatë Ditës së Hapur organizohen aktivitete argëtuese që përfshijnë gara të ndryshme, muzikë etj.  Po ashtu, 

organizohen edhe aktivitete sportive, si turnire të ndryshme në futboll, bowling, bilardo, shah etj.  

 

Ndërkaq, ndër aktivitetet tjera kulturore veçohen pjesëmarrja në festivale të ndryshme, vizitat në kinema e 

teatër, ekskursionet brenda e jashtë vendit, vizitat në pjesë të ndryshme të Ksovës gjatë vikendeve, si dhe 

organizimet spontane brenda ambienteve të Kolegjit.    
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XVIII. Taksat për studime dhe shërbime administrative  

 
 

Me rastin e regjistrimit në studime, studentët nënshkruajnë kontratë valide për studime me Kolegjin 

dhe të gjitha taksat dhe shërbimet si dhe të drejtat dhe detyrimet përfshihen në kontratë.  

 

Në vijim kemi paraqitur në mënyrë tabelore të gjitha taksat për shërbime administrative dhe taksat 

për studime të cilat aplikohen nga Kolegji “Pjetër Budi”. 

 

 

 Nr. Pagesat për shërbime administrative 

1 Aplikimi për regjistrim  0 € 

2 Çregjistrimi nga studimet 70 € 

3 Indeksi i parë 0 € 

4 Indeksi i dytë i humbur BA dhe MA 20 € 

5 Vërtetimi për statusin e studentit 0 € 

6 Fotokopjimi i dokumenteve që janë dorëzuar në Kolegj 0 € 

7 

Vulosja dhe plotësimi i dokumenteve me kërkesë të 

ambasadave  0 € 

8 Paraqitja e provimeve në afatet e rregullta gjatë kohës së afatit 0 € 

9 
Paraqitja e provimeve pas afatit të rregullt ( 24 orë para 
mbajtjes se provimit)  5 € 

10 Afatet jo te rregullta te provimeve 3 € 

11 
Paraqitja e provime për herën e katërt dhe të pestë në studimet 
master  20 € 

12 Ripërtëritja e kodit për qasje në sistem  2 € 

13 Certifikata e dytë e notave brenda një viti 5 € 

14 Certifikata e notave pas diplomimit BA dhe MA 0 € 

15 Certifikata e diplomimit BA dhe MA 0 € 

16 Certifikata e dytë e notave pas diplomimit BA dhe MA 5 € 

17 Tërheqja e diplomës së parë BA dhe MA 20 € 

18 Shtojca e diplomës së parë 0 € 

19 Shtojca e diplomës për herën e dytë 10 € 

20 Diploma duplikat  50 € 

21 Mbrojtja e temës Master 600 € 
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Pagesat për studime 

Programi Studimor Doganë dhe Shpedicion BA 1620 € 

Programi Studimor Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA  1200 € 

Programi Studimor Sigurime BA  700 € 

Programi Studimor Administrim Biznesi BA 870 € 

Programi Studimor Juridik LLB  900 € 

Programi Studimor Doganë dhe Shpedicion MA 1500 € 

Programi Studimor Menaxhment MA 1200 
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XIX. Trafiku urban i Prishtinës 

 
 Në këtë kapitull do të gjeni informata në lidhje me trafikun urban të Prishtinës qytetin ku ushtron 

veprimtarinë Kolegji "Pjetër Budi". 

 

Numri i linjës Linja 

Linja nr. 1: Prishtinë – Fushë Kosovë 

Linja nr. 2: Prishtinë – Kastriot (Obiliq) 

Linja nr. 3: Lagjja“Kodra e Trimave” (te hotel “Princi i Arbrit”.)- L “Kodra 

e Diellit” (zona e jugut), 

Linja nr. 3/A: Rr. “27 Nëntori” – Lagjja e Spitalit 

Linja nr. 3/B: Bardhosh (Nëntë Jugoviqët) – Prishtinë (Arkivi i Kosovës),  

Linja nr. 4: L.“Kodra e Diellit” - Pishina e Gërmisë 

Linja nr. 5: Sofali – Prishtinë -Zona industriale 

Linja nr. 6: L. “Fidanishtja”- L. “Arbëria” (Dragodan) – Arkivi i Kosovës 

Linja nr. 6A: L. “Arbëria” (Dragodan) , te Varrezat – Tregu me shumicë 

Linja nr. 7: L.”Kolovica e Vjetër” – Kombinati i tekstilit “Kosova” 

Linja nr. 7/A: L. “Vreshtat”, rr.”Xhavit Ahmeti” – Arkivi i Kosovës 

Linja nr. 7/B: Llukar – Prishtinë- Zona industriale 

Linja nr. 8: Grashticë – Prishtinë (Arkivi i Kosovës) 

Linja nr. 9: Lagjja e Matit (Matiçan) - Tregu me shumicë 

Linja nr. 9/A: Lugmir (Zlatar) – Prishtinë -Zona industriale 

Linja nr. 10: Hajvali – Prishtinë 

Linja nr. 11: Barilevë – Prishtinë 

Linja nr. 12: Lagjja e Llumnicëve (Barilevë) – Prishtinë (Stacioni hekurudhor) 
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Linja nr. 13: Sharban – Lluzhan – Prishtinë 

 

 
 
Burimi: Komuna e Prishtinës 
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XX. Shërbimet publike / urgjente të Prishtinës dhe kontakte të institucioneve të 

rëndësishme? 

 
Në tabelën e më poshtme janë paraqitur institucionet kryesore publike / emergjente në qytetin e 

Prishtinës dhe kontaktet e tyre. Përmes kësaj kategorie të këtij doracaku synojmë t’i informojmë studentët 

për të gjitha kontaktet e institucioneve të rëndësishme për të cilat mund të kenë nevojë gjatë kohës që vijojnë 

studimet në Kolegjin “Pjetër Budi”. 

 
 

Nr.  Institucioni  Kontakti  

1. Policia e Kosovës 92 (me mobil 112-92) 

 

2. Policia e Kosovës Stacioni 1 038 504 604 5059 

3. Policia e Kosovës Stacioni 2 038 504 604 6748 

3. Policia e Kosovës Stacioni 3 038 504 604 6796 

4. Policia e Kosovës Stacioni 4 038 504 604 2997 

5. Zjarrfikësit 

Kujdestaria  

038 603 005 

93, 044/193 dhe 049/933 

6. Emergjenca 94 

7. Shtëpia e shëndetit? 038 223 863 

8. Qendra Klinika Universitare e Kosovës 

Drejtoria e kirurgjisë 

Urologjia 

Neurokirurgjia 

Neuropsikiatria 

Intenziva 

Radiologjia 

ORL dhe Klinika e syve 

Klinika Interne 

Stomatologjia 

Gjinekologjia 

Klinika Infektive 

Ortopedia 

Pediatria 

Transfuzioni 

 

038 500 600 

 3232 

 3126 

3055 dhe 3104 

 2833 

 3572 

 2310 

 3401 

 3538 

 2220 

 3718 

 2514 

 3438 

 3924 

 2746 

 

9. KEDS 

 Distribucioni i KEK-ut (kujdestaria) 

038/5017011000 dhe 038/791000 

038 227 842 

10. Ujësjellësi "Batllava" 038 603 211 (0 - zyra për 

konsumatorë; 1 - dispeçerët dhe 2 
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- kujdestaria) 

 

11. Higjiena Teknika  038 554 143 

12. Termokosi 038 543 210 

13. PTK 977 (për telefoni fikse);  

988 (për informata);  

548 367 (Vala 900);  

038 535 353 (shërb. për kujdesin 

ndaj kons.) 

 

14. Komuna 

Inspeksioni 

Drejtorati për mbrojtje civile dhe emergjente 

038 230 900 

038 231 760 

038 245 666 dhe 038 245 777 

15. Kryqi i Kuq i Kosovës 038 221 427 

16. Kryqi i Kuq Ndërkombëtar 038 249 114 

17. Stacioni i autobusëve 038 550 011 

18. Stacioni i trenit 038 536 355 

19. Aeroporti 038 5958 123; 038 5958 160; 038 

5958 161 

20. QMGF 038 246 051; 044 665 655 

21. Urgjenca 044 124 608 

22 Mirëmbajtja e banesave  540 014 

23. KMDLNJ 038 249 006 

24. Ombudspersoni 038 501 401; 038 545 303 dhe 

038 548 087 

25. Galeria e Arteve 038 227 833 dhe 038 225 627 

26. Galeria e Ministrisë së Kulturës 044 146 300 

27. Teatri kombëtar 038 224 406 dhe 038 549 808 

28. Teatri Dodona 038 230 623 

29. Teatri Oda 038 246 555 

30. Kino ABC 038 243 117 

31. Kino ABC-1 038 222 086 

32. Taxi London 044 300 300 

33. Radio Taxi Roberti 038 500 006 dhe 044 123 660 

34. Radio Taxi Victory 038 555 333 dhe 044 111 222 

35. Radio Taxi RGB 038 515 151 dhe 044 151 515 

36. Radio Taxi V.I.P. 038 500 444 dhe 044 333 444 

37. Taxi Geti 044 111 777 
 

 

BANKAT  

 

Nr. Banka Kontakti  

1. NLB Prishtina 038 234 111 dhe 038 223 976 

2. Banka Ekonomike 038 225 353 

3. Banka për Biznes 038 244 666 

4. TEB 038 230 000 
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5. Procredit Bank 038 555 555 

6. Raiffeisen Bank 038 222 222 

7. Banka Kombëtare Tregtare 038 666 666 
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KOLEGJI “PJETËR BUDI” - PRISHTINË  
 

I AKREDITUAR DHE LICENCUAR PËR STUDIME BACHELOR DHE MASTER 
 

 
 Niveli Bachelor: 

 

1. Doganë dhe Shpedicion BA; 

2. Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë BA; 

3. Administrim Biznesi BA me profilet 

- Menaxhimi i Resurseve Njerëzore; 

- Administratë Publike; 

- Menaxhim Marketingu; dhe 

- Banka dhe Mbikëqyrje Financiare. 

4. Sigurime BA; dhe 

5. Juridik LLB. 

 

 Niveli Master: 

 

1. Doganë dhe Shpedicion MA 

2. Menaxhment MA me profilet: 

- Menaxhment i përgjithshëm; 

- Menaxhimi i Sigurimeve; dhe 

- Menaxhimi i Turizmit dhe Hotelerisë. 
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