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Rregullore e brëndshme Departamentit Të Hidraulikes Dhe Hidroteknikës 

Baza Ligjore 

• Ligji për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë -- Ligji Nr. 80 /2015; 

• Statuti i Universitetit Politeknik të Tiranës; 

• Rregullorja mësimore e Universitetit Politeknik të Tiranës; 

• Rregullorja e brendshme e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit; 

 

Neni 1 

Dispozita të përgjithshme 

1. Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës (D.H.H), është njësi bazë mësimore - kёrkimore, që 

përfshin fusha kërkimi homogjene dhe grupon disiplinat mësimore respektive. D.H.H kryen mbarëvajtjen e 

proçesit mësimor në të tre ciklet e sudimeve: 

 

Cikli i I-rë:  Bachelor në Inxhinieri Hidroteknike           180 Kredite  

Cikli i II-të:  Master i Shkencave në Inxhinieri Hidroteknike              120 Kredite  

Master Profesional në Inxhinieri Hidroteknike                              60 Kredite 

Cikli i III-të: Doktoraturë në Inxhinieri Ndërtimi - Hidroteknikë - Mjedis.  

 

2. Misioni i D.H.H, si njësi bazë e FIN, bazuar edhe në Statutin e Universitetit Politeknik të Tiranës, është të 

krijojë, të transmetojë, të zhvillojë e të mbrojë dijet me anën e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe 

shërbimeve. D.H.H, bazuar në programe mësimore bashkëkohore, synon të formojë specialistë të lartë dhe të 

përgatisë shkencëtarë të rinj të ne Inxhinieri Hidroteknike dhe të përshtatshëm për tregun e punës në Shqipëri 

dhe në vende të tjera perëndimore. 

Misioni lidhet gjithashtu, me garantimin e cilësisë dhe plotësimin e standardeve akademike për të gjitha 

programet e studentit në të tre ciklet; me nxitjen, mbështetjen dhe zhvillimin e aktivitetit shkencor të 

pedagogëve dhe studentëve, veçanërisht atyre të Ciklit të dytë të sudimeve Master, ofrimin e mundësive për 
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të përfituar nga arsimi i lartë gjatë gjithë jetës; bashkëpunimin me industrinë/kompanitë/institucionet për 

identifikimin e kërkesës për burime inxhinierike dhe përshtatjen e programeve mësimore në funksion të tyre; 

me aftësimin praktik të studentëve dhe veçanërisht studentëve diplomantë (në vitin e fundit të sudimeve). 

Departamenti nxit, bashkërendon dhe administron veprimtaritë e mësimdhënies dhe veprimtaritë kërkimore, 

duke respektuar liritë akademike të personelit akademik dhe të drejtën e tij për të shfrytëzuar burimet 

materiale dhe financiare në dispozicion të departamentit. 

3.  Objektivat e Departamentit të Inxhinierisë Hidrotekike (D.H.H) lidhen me objektivat dhe veprimtaritë 

formuese të programeve në të tre ciklet e studentit, Bachelor, Master Profesional, Master i Shkencave dhe 

StudimeDoktorature. 

 

Për më tepër, departamenti synon: 

a) Të nxitë dhe të koordinojë akivitetet mesimore - kërkimore edhe midis departamenteve por pa prekur 

lirinë akademike të personelit akademik; 

b) Të zhvillojë aktivitete kërkimore, konsulta mbi kontrata apo projekte të jashtme si dhe prova/matje 

apo çertifikime mbi projekte; 

c) Të formulojë edhe në bashkëpunim me departamente të tjerë, institucione rajonale dhe/ose me 

institucione të tjera, planin vjetor të zhvillimit të projekteve kërkimore dhe të kompetencave didaktike, për 

t’ia paraqitur senatit akademik me qëllim përpunimin e programit të zhvillimit të Universitetit; 

d) Të kontribojë në formulimin e projekteve didaktike të Fakultetit; 

e) Të bashkëpunojë edhe me departamente dhe Institucione të tjera në formulimin e programeve për 

kurse formuese/diplomave/programeve të studentit, duke saktësuar mënyrën e mbulimit të ngarkesës së tyre; 

Neni 2 

Organizimi, struktura 

1. Departamenti duhet të ketë në përbërje të tij të paktën 7 anëtarë si personel akademik efektivë, ndër të 

cilët të paktën 3 duhet të jenë me grada dhe tituj. 
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2. Personeli i departamentit, përbëhet nga personeli akademik dhe personeli ndihmës mësimor- 

shkencor. 

3. Personeli akademik, përbëhet nga personeli akademik i brendshëm (me kontratë) dhe personeli 

akademik i ftuar. 

Neni 3 

Departamenti 

1. Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës është njësi bazë e zhvillimit të mësimdhënies dhe 

punës mësimore-kërkimore të njësisë kryesore dhe: 

a) përfshin fusha kërkimi të përafërta dhe grupon disiplinat mësimore respektive; 

b) është përgjegjës për programet e studentit që ofron; 

c) propozon programe të reja studimi dhe riorganizimin e tyre në përputhje me kapacitetet 

akademike dhe infrastrukturore të tij, sipas standardeve të cilësisë; 

d) nxit, programon, bashkërendon, zhvillon dhe menaxhon mësimdhënien sipas programeve të 

studentit si dhe veprimtarinë kërkimore përkatëse; 

e) mund të ofrojë shërbime për të tretë, si dhe të zhvillojë veprimtari të tjera në përputhje me 

kornizën ligjore në fuqi dhe rregullave të përcaktuara në rregulloret e UPT; 

f) menaxhon fondet bazë të kërkimit shkencor apo fonde të tjera, që gjenerohen nga burime të 

ligjshme, publike ose jopublike, kombëtare ose ndërkombëtare; 

g) ka në përbërjen e tij të paktën shtatë anëtarë efektivë si personel akademik, ndër të cilët të 

paktën tre duhet të kenë grada dhe tituj; 

h) mund të ketë në përbërje edhe personel ndihmës-akademik; 

i) propozon kriteret e pranimit dhe propozon kuotat dhe tarifat e studentit në programet e 

studentit, të ofruara nga D.H.H dhe ia përcjell Dekanatit të njësisë kryesore; 

j)  përzgjedh studentët fitues në programet e studentit që ai ofron dhe ia dërgon për miratim 

drejtuesit të njësisë kryesore sipas përcaktimeve në Rregulloren e UPT dhe të njësisë kryesore 

përkatëse; 

k) i lind e drejta të organizohet në grupe mësimore-kërkimore, të përhershme ose të përkohshme.  
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Neni 4 

Drejtuesi i Departamentit të Hidraulikës dhe Hidroteknikës 

1. Drejtuesi i D.H.H është drejtuesi i departamentit të Hidraulikës dhe Hidroteknikës 

2. Ai është autoriteti drejtues akademik i asaj njësie dhe e përfaqëson atë. 

3. Drejtuesi i D.H.H zgjidhet nga asambleja e personelit akademik të D.H.H. 

4. Kandidati për drejtues të D.H.H vetëkandidohet. 

5. Kandidati për drejtues të D.H.H është personel akademik i kategorisë “Profesor” ose ka gradën 

shkencore “Doktor” (“PHD”), të fituar pranë universiteteve të vendeve anëtare të OECD-së ose BE-së. Në 

rastet kur nuk ka kandidatë të kësaj kategorie, mund të kandidojë për drejtues edhe lektori, kur ky i fundit 

mban gradën shkencore “Doktor”. 

Drejtuesi i të D.H.H ushtron këto funksione: 

a) emëron drejtuesit e grupeve mësimore-kërkimore/grupeve kërkimore. Procedura e emërimit të tyre 

përcaktohet në rregulloren e D.H.H; 

b) drejton punën për hartimin e rregullores të D.H.H; 

c) koordinon, kontrollon dhe menaxhon procesin mësimor, që ofron të D.H.H; 

d) nxit, koordinon, kontrollon dhe menaxhon veprimtarinë kërkimore-shkencore të D.H.H; 

e) raporton para Dekanatit/Drejtorisë të njësisë kryesore për mbarëvajtjen e veprimtarisë së D.H.H; 

f) përcjell vendimet dhe propozimet e D.H.H,  Dekanit siç përcaktohet në rregulloren e UPT dhe të 

njësive kryesore; 

g) përgatit raportet vjetore të punës mësimore, kërkimit shkencor dhe zhvillimit të D.H.H, mbështetur në 

raportet e grupeve mësimore-kërkimore/grupeve kërkimore, kur ato ekzistojnë; 

h) propozon komisionin “ad hoc” për përzgjedhjen e studentëve fitues në programet e studentit të 

ofruara nga D.H.H dhe menaxhon procedurën e pëzgjedhjes; 

i) krijon komisione e grupe pune për çështje, Studimee veprimtari të veçanta të D.H.H; 
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j) emëron anëtarët dhe koordinatorin e Këshillit të Programit të Studentit (KPS) për hartimin, rishikimin 

dhe riorganizimin e çdo programi studimi, të ofruar nga D.H.H; 

k) propozon anëtarët dhe kryetarin e komisioneve të provimeve dhe të diplomimit; 

l) propozon anëtarët e D.H.H në komisionet “ad-hoc” të punësimit të personelit akademik. 

6. Drejtuesi i propozon administratorit të institucionit shkarkimin e administratorit të D.H.H. 

7. Drejtuesi i D.H.H merr vendime dhe nxjerr urdhëra për menaxhimin akademik të saj dhe i bën ato 

publike, brenda kompetencave të tij. 

8. Mandati i Drejtuesit të D.H.H zgjat katër vjet. Ai shërben në detyrë për një mandat, me të drejtë 

rizgjedhjeje vetëm një herë. Pas përfundimit të mandatit, ai vazhdon të jetë anëtar i personelit të D.H.H ku 

kryen veprimtarinë e tij akademike. 

9. Mandati i Drejtuesit të D.H.H mbaron: 

m) kur përfundon afati i mandatit; 

n) kur jep dorëheqjen; 

o) kur bëhet i pamundur nga ana fizike apo mendore të ushtrojë funksionin; 

ç) në rastin e shkeljeve të rënda të ligjit sipas përcaktimeve të kornizës ligjore në fuqi. 

10. Marrëdhëniet e drejtuesit të D.H.H me organet dhe autoritetet e tjera drejtuese, si edhe ushtrimi i 

funksioneve të tij të tjera, përcaktohen në Rregulloren e Fakultetit dhe të UPT. 

Neni 5 

Grupi mësimor – kërkimor 

1. Puna mësimore-kërkimore në njësitë bazë realizohet mbi bazën e grupeve. Grupi drejtohet nga 

përgjegjësi i grupit i cili emërohet nga Drejtuesi i D.H.H.  

2. Grupet, janë njësi përbërëse mësimore-kërkimore të Departamentit. Ato mbulojnë veprimtarinë 

mësimore apo kërkimore shkencore të një ose më shumë disiplinave të ngjashme dhe të ndërvarura të 

formimit të përgjithshëm dhe atij profesional. Në përbërje të grupit është personeli efektiv mësimor-shkencor 

ose kërkimor-mësimor dhe ai ndihmës teknik sipas organikës përkatëse të njësisë kryesore. 
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3. Grupet mësimore–kërkimor, mund të kryejnë edhe aktivitet e shërbime për të tretët, duke vepruar 

sipas dispozitave ligjore në fuqi. 

4. Grupet mësimore–kërkimore të Departamentit, janë përgjegjës direkt për mbarëvajtjen e procesit 

mësimor apo atij kërkimor-shkencor të disiplinave që mbulojnë, për realizimin me cilësi dhe në kohë të 

planeve dhe programeve mësimore në fuqi. 

5. Grupi mësimor-kërkimor shqyrton dhe bën propozime për dokumentacionin themelor mësimor siç 

janë programet e lëndëve, programet e praktikave mësimore, programet e praktikave të diplomave. Ai 

propozon temat dhe udhëheqësit e diplomave dhe ja dërgon ato për miratim D.H.H. Pas miratimit ai ndjek 

zbatimin e tyre. 

6. Grupi mësimor-kërkimor harton programet e kualifikimit të ciklit të tretë për disiplinat që mbulon, 

më tej ja dërgon ato për miratim departamentit. 

7. Grupi mësimor-kërkimor harton pasqyrat e parashikimit dhe të realizimit të ngarkesave mësimore si 

dhe planet kalendarë semestralë dhe ndjek në vazhdimësi ecurinë dhe realizimin e tyre. 

8. Për secilën lëndë që mbulon grupi mësimor-kërkimor, caktohet pedagogu titullar i saj i cili merr 

përsipër të hartojë programin e saj mësimor. Miratimi i pedagogut titullar bëhet nga Drejtuesi i 

Departamentit. Sipas nevojave që nxjerr koha, grupi propozon dhe ndryshimet përkatëse në mbulimin e 

lëndëve me pedagogë titullarë. 

9. Pedagogët në përfundim të vitit mësimor, japin një relacion me shkrim për të gjitha aspektet e 

organizimit të mësimdhënies për disiplinat përkatëse, duke evidentuar problemet dhe sugjeruar zgjidhje, si 

dhe në lidhje me procedurat e kontrollit të dijeve dhe rezultatet e marra. Përgjegjës për ndjekjen e këtij 

proçesi është titullari i grupit. 

10. Mbështet Drejtuesin e D.H.H për menaxhimin dhe kontrollin e aktivitetit mësimor-kërkimor në 

përputhje me planifikimin vjetor të kësaj pune. 

11. Përcjell në departament, propozimet e anëtarëve të grupit mësimor-kërkimor për pranimin e 

punonjësve të rinj. Propozon gjithashtu dhe kriteret e veçanta të pranimit të punonjësve të rinj mësimore. 

12. Në bashkëpunim me Drejtuesin e D.H.H, nxit veprimtarinë e grupit, kontrollon zbatimin e ligjeve, të 

Statutit dhe të Rregullores mësimore të UPT dhe FIN. 
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13. Në fillim të çdo viti akademik, propozon pedagogët Tutore për grupet përkatëse të studentëve për të 

gjitha ciklet e studimive dhe ia percjell ato për shqyrtim/miratim Drejtuesit të D.H.H. 

Neni 6 

Personeli akademik dhe titujt akademikë 

1. Personeli akademik kryen veprimtari të mësimdhënies, kërkim shkencor ose të aplikuar, shërbime për 

zhvillim të institucionit, konsultim dhe këshillim për studentët dhe detyra administrative. Raportet ndërmjet 

veprimtarive të ndryshme përcaktohen në rregulloret e institucioneve të arsimit të lartë dhe janë pjesë e 

kontratave të punës mes palëve. 

2. Personeli akademik në institucionet e arsimit të lartë, sipas rolit dhe veprimtarisë që kryen, 

kategorizohet në:  

a) profesorë; 

b) lektorë  

c) asistent lektorë. 

a) Në kategorinë “Profesorë” përfshihen anëtarët e personelit akademik, titullarë të lëndëve ose 

moduleve dhe udhëheqës të veprimtarisë kërkimore-shkencore. Anëtarët e personelit akademik të kësaj 

kategorie mbajnë titujt akademikë “Profesor” ose “Profesor i asociuar”. Kjo kategori punësohet me kontratë 

me kohëzgjatje të pacaktuar. 

b) Në kategorinë “Lektorë” përfshihen anëtarët e personelit akademik që zhvillojnë veprimtari 

mësimore dhe kërkimore-shkencore. Në këtë kategori, përfshihen anëtarët e personelit akademik që mbajnë 

gradën shkencore “Doktor”, kanë së paku tri vite eksperiencë në mësimdhënie dhe kërkim-shkencor, para ose 

pas fitimit të kësaj grade dhe përmbushin kriteret e përcaktuara në statutin e institucionit të arsimit të lartë. 

Kjo kategori punësohet me kontratë me kohëzgjatje të pacaktuar. 

c) Në kategorinë “Asistent-lektorë” përfshihen anëtarët e personelit akademik që zhvillojnë veprimtari 

mësimore-kërkimore. Asistent-lektorët duhet të kenë së paku diplomën “Master i Shkencave” dhe të 

përmbushin kriteret e përcaktuara në statutin e institucionit të arsimit të lartë. Asistent-lektori punësohet me 

kontratë me kohëzgjatje të caktuar. 
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3. Norma e ngarkesës mësimore për çdo kategori të personelit akademik të UPT, përcaktohet nga 

SAUPT duke marrë në konsideratë propozimet e ardhura nga njësitë bazë dhe kryesore të UPT, në përputhje 

me kornizën ligjore në fuqi. 

4. Ndarja në nivele, brenda secilës kategori, emërtimi dhe renditja e tyre, si dhe kritere më të 

hollësishme kualifikimi për secilin rast përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, referuar edhe 

përshkrimit të vendit të punës. 

5. Numri i përgjithshëm i personelit të UPT propozohet nga SAUPT dhe miratohet nga BAUPT. 

Neni 7 

Personeli ndihmës akademik 

1. Punonjësi ndihmës mësimor-kërkimor kryen veprimtarinë e tij brenda D.H.H. Ai varet nga 

Përgjegjësi i D.H.H dhe ka këto detyra: 

a) jep kontributin e tij në ecurinë e proçesit mësimor-kërkimor të D.H.H; 

b) mban përgjegjësi për mjediset ku ai kryen veprimtarinë e tij dhe mjetet didaktike dhe kërkimore që 

ndodhen në ato mjedise; 

c) realizon planin e veprimtarive të miratuara, në fillim të çdo viti akademik, nga Përgjegjësi i D.H.H. 

Neni 8 

Personeli akademik i ftuar 

2. Për nevoja të procesit mësimor, njësitë bazë të UPT, kanë të drejtë të kërkojnë për punësim me 

kontratë, për periudha të shkurtra kohe, studiues apo personalitete të fushës korresponduese, vendas ose të 

huaj. 

3. Përzgjedhja e personelit akademik të ftuar bëhet duke kombinuar nevojën e D.H.H për veprimtari të 

mësimdhënies ose kërkimit shkencor, me nivelin e tyre të kualifikimit. 

4. Kontrata nënshkruhet nga Rektori, duke parashikuar të gjithë elementët që përmban korniza ligjore në 

fuqi.  

5. Kriteret specifike të përzgjedhjes përcaktohen në rregulloret e njësive bazë të UPT. 
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6. Shpenzimet dhe masa e shpërblimit për personelin akademik të ftuar përcaktohen nga BAUPT dhe 

përballohen nga të ardhurat e njësive kryesore ku ata kryejnë veprimtarinë akademike. 

Neni 9 

Punësimi në institucionet e arsimit të lartë 

1. Kriteret e punësimit të personelit akademik me kohë të plotë dhe të pjesshme përcaktohen nga D.H.H 

ku do të shërbejë dhe miratohen nga Rektori i UPT. Kriteret e përgjithshme të punësimit përcaktohen në 

Rregulloren e UPT, ndërsa ato specifike në rregulloren e D.H.H. 

2. Personeli akademik me kohë të plotë në UPT duhet të ketë një notë mesatare të përgjithshme të 

ponderuar të sudimeve të larta të të dy cikleve apo të ciklit të integruar, së paku 80/100. 

3. Personeli akademik me kohë të pjesshme në UPT duhet të ketë një notë mesatare të përgjithshme të 

ponderuar të sudimeve të larta të të dy cikleve apo të ciklit të integruar, së paku 70/100. 

4. Vendet e punës për personelin akademik me kohë të plotë fitohen me konkurim. Konkursi në UPT do 

të drejtohet nga një komision “ad-hoc”, i përbërë në shumicë nga përfaqësues të D.H.H përkatëse. 

5. Komisioni “ad-hoc” për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të plotë përbëhet nga pesë 

anëtarë, nga të cilët: 

- tre anëtarë i përcakton D.H.H, ku do të kryhet punësimi; 

- një anëtar e përcakton Drejtuesi i Njësisë Kryesore; 

- një anëtar e përcakton Drejtoria e Burimeve Njerëzore e UPT. 

6. Të paktën njëri nga anëtaret e D.H.H duhet të ketë ekspertizë në fushën akademike, ku do të 

punësohet kandidati. 

7. D.H.H i përcjell propozimin për anëtarët e komisionit “ad-hoc” për përzgjedhjen e personelit 

akademik me kohë të plotë Dekanit/Drejtorit të njësisë kryesore, i cili i bashkangjit propozimin për 

përfaqësuesin e njësisë kryesore dhe ia përcjell ato Rektorit të UPT. 

8. Rektori i UPT, në bazë të propozimit të njësisë kryesore dhe atij të Drejtorisë së Burimeve Njerëzore 

të UPT për anëtarin e pestë, miraton komisionin “ad-hoc”. 
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9. Procedura e punësimit për personelin akademik në UPT kalon në këto faza: 

- D.H.H përcakton nevojat dhe kriteret specifike për vendin e punës vakant; 

- komisioni “ad-hoc” vlerëson dhe rendit kandidatët për vendin e punës në fjalë dhe ia përcjell Rektorit 

të UPT për miratim; 

- Rektori i UPT shpall kandidatin fitues dhe lidh kontratën e punës me të. 

10. Procedura e punësimit të personelit akademik me kohë të pjesshme përcaktohet nga Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore e UPT,  në bazë të propozimit të D.H.H dhe miratohet nga Rektori. 

11. Në përputhje me këtë procedurë, D.H.H, ku do të punësohet personeli akademik me kohë të 

pjesshme, ngre një komision “ad-hoc” të përbërë nga tre anëtarë të tij dhe ia përcjell Drejtuesit të njësisë 

kryesore. 

12. Komisioni “ad-hoc” vlerëson dhe rendit kandidatët për vendin e punës në fjalë dhe ia përcjell 

vensimin e tij, Drejtuesit të njësisë kryesore. 

13. Drejtuesi i njësisë kryesore, ia përcjell vendimin Rektorit të UPT, për shpalljen e kandidatit fitues dhe 

lidhjen e kontratës së punës me të. 

14. Procedura e detajuar e punësimit të personelit akademik në UPT, përcaktohet në rregulloren e tij. 

Neni 10 

Kohëzgjatja e punësimit të personelit akademik në UPT 

1. Personeli akademik i UPT i kategorisë “Lektor” dhe “Profesor” shërben në detyrë sipas përcaktimeve 

në kornizën ligjore në fuqi, me përjashtim të rastit kur, me kërkesën e tij, largohet nga detyra. Mbështetur në 

nevojat e UPT dhe me pëlqimin e tij, ai mund të shërbejë në detyrë edhe më pas, përmes kontratave me 

kohëzgjatje deri në një vit, të përsëritshme, sipas rasteve të mëposhtme: 

a) kur ngarkesa mësimore është e madhe dhe ka mungesë të personelit akademik të kualifikuar për 

mbulimin me standarde të programeve të studentit, që ofrohen në UPT; 

b) kur ai është anëtar ose drejtues i një projekti kërkimor-shkencor në proces. 
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2. Personeli akademik mund të kryejë detyra të larta në administratën publike vendase apo të huaj për jo 

më shumë se 5 vjet pa ndërprerje ose në mbështetje institucionale të UPT për një periudhë të përcaktuar, 

duke ruajtur statusin e tij. Në funksion të ruajtjes së vendit të punës, sipas profilit akademik, nënshkruhet një 

marrëveshje e posaçme me Rektorin e UPT. Pas kësaj periudhe, anëtari i personelit akademik, me kërkesën e 

tij, rikthehet në vendin e mëparshëm të punës ose në një vend të barasvlershëm. 

3. Personeli akademik i kategorisë “Profesor” mund të shkëputet përkohësisht nga institucioni i arsimit 

të lartë, për një periudhë maksimale prej 5 vjetësh, për t’u angazhuar në detyra të rëndësishme shtetërore dhe 

politike. Për periudhën e shkëputjes, ai mund të zëvendësohet nga personel akademik i punësuar me kontratë 

me afat të caktuar. Pas përfundimit të detyrës, me kërkesë të tij, anëtari i personelit akademik rikthehet në 

vendin e mëparshëm të punës ose në një vend të barasvlershëm. 

4. UPT në përputhje me kornizën ligjore në fuqi dhe nevojat e tij të brendshme, lidh kontrata me 

personelin akademik që mban titullin “Profesor Emeritus”, pasi merr paraprakisht miratimin e BAUPT. 

5. Personelit akademik i ndërpriten marrëdhëniet e punës kur nuk përmbush detyrimet e përcaktuara në 

kontratë, kur shkel Statutin dhe/ose Rregulloren e UPT, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Masat 

disiplinore dhe procedurat përcaktohen në Rregulloren e UPT. 

Neni 11 

Këshilli i Programit të Studentit 

1. Organizimi dhe menaxhimi i çdo programi studimi, në UPT, në nivel njësie bazë bëhet nga Këshilli i 

Programit të Studentit (KPS), i cili ngrihet pranë D.H.H ose njësisë kryesore në rast të programeve të 

studentit ndërdisiplinore, ekzistuese ose të reja. 

2. KPS-ja përbëhet nga 3 (tre) anëtarë për programet e studentit të ciklit të dytë, 5 (pesë) anëtarë për 

programet e studentit të ciklit të parë dhe 5 (pesë) - 7 (shtatë) anëtarë për programet e integruara të studentit 

të ciklit të dytë. Një anëtar përzgjidhet nga radhët e studentëve. Personeli akademik, anëtar i KPS-së është të 

paktën i kategorisë “Lektor” me përvojë, jo më pak se 10 vjet, në mësimdhënie pranë D.H.H përkatëse dhe 

është mësimdhënës në programin përkatës të studentit. Në rastet e programeve të studentit ndërdisiplinore, 

ku përfshihen dy ose më shumë njësi bazë të së njëjtës njësi kryesore ose të njësive kryesore të ndryshme, 

anëtarët e KPS duhet të vijnë nga personeli akademik i njësive bazë bashkëpunuese. Raporti përcaktohet nga 

departamentet, në bazë të peshës që ka secili departament në atë program studimi. 
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3. Anëtarët e KPS-së përzgjidhen nga departamentet përkatëse. Drejtuesi i KPS-së është Koordinatori i 

programit të studentit. Koordinatori i programit të studentit, caktohet nga Drejtuesi i Departamentit 

përgjegjës për programin e studentit. 

4. Përfaqësuesi i studentëve, përzgjidhet nga Departamenti përgjegjës i programit të studentit, nga 

radhët e studentëve të këtij programi studimi me rezultate më të larta. Ai duhet të ketë një përvojë studimore 

pranë UPT-së, në fushën përkatëse të sudimeve, jo më pak se dy vjet për programet e studentit të ciklit të 

parë dhe jo më pak se 3 vjet për programet e studentit të ciklit të dytë. Studenti përzgjidhet në fillim të vitit 

akademik. Procedurat e përzgjedhjes së tij përcaktohen në Rregulloren e Departamentit. 

5. Si rregull, KPS-ja mblidhet jo më pak se 2 (dy) herë në vit. Ai mund të mblidhet sa herë që gjykohet e 

nevojshme, me propozim të Koordinatorit, të jo me pak se 50% e anëtarëve të tij ose me kërkesë të 

përgjegjësit të departamentit. 

6. Përbërja, procedura e përzgjedhjes, emërimi dhe procedura e punës e KPS-së përcaktohen në 

rregulloren e brendshme të D.H.H. 

Neni 12 

Funksionet e KPS 

Përgjegjësitë kryesore të KPS-së janë: 

1. Analizon çdo propozim për ndryshim ose përmirësim të programit të studentit dhe pasi e vlerëson atë 

konform me objektivat formuese të programit të studentit, me Kodin e Cilësisë, Statutin e UPT-së, 

Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe me të gjithë kornizën ligjore aktuale, referuar programeve të 

studentit, ia percjell për miratim dhe procedim të mëtejshëm departamentit përkatës ose fakultetit për 

programet ndërdisiplinore. Kjo analizë shoqërohet me një raport teknik, në të cilën jepet mendimi i KPS-së 

për ndryshimet e propozuara. 

2. Harton draft propozimin për programet e reja të studentit që synohen të hapen mbështetur në 

propozimet e ardhura nga personeli akademik, duke respektuar kërkesat e kornizës ligjore në fuqi dhe të 

dokumentave themelore të UPT-së dhe ia paraqet departamentit për procedim të mëtejshëm në respekt të 

procedurave administrative të UPT-së. 
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3. Përgatit raportin e analizës vjetore të programit të studentit dhe ia përcjell për diskutim dhe miratim 

departamentit përgjegjës.  

4. Analizon format e vlerësimit të studentit dhe i propozon departamentit mënyrat e përmirësimit të tyre. 

5. Organizon tërheqjen e mendimit të studentëve për përmirësimin e programit të studentit. Rezultatet e 

tyre ia përcjell departamentit për analizë të mëtejshme. 

6. Mbështet proceset për sigurimin e cilësisë. 

7. Bashkëpunon me strukturat e tjera akademike për përmirësimin e programit të studentit. 

Neni 13 

Kordinatori i programit të studentit 

1. Drejtuesi i D.H.H cakton një person në rolin e koordinatorit të programit të studentit, i cili është 

përgjegjës për ecurinë dhe zhvillimin e programit dhe praktikave profesionale në përputhje me objektivat 

formuese të tij. Koordinatori i programit të studentit informon vazhdimisht përgjegjësin e njësisë përkatëse 

për të gjitha problematikat. Detyrat kryesore të tij janë: 

a) mbledh dhe drejton mbledhjet e KPS-së; 

b) bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet me strukturat përgjegjëse për zhvillimin e programit të 

studentit, në përputhje me rregulloren e D.H.H dhe kryesore; 

c) siguron që dokumentacioni bazë i programit të studentit: plani mësimor dhe sylabuset të jenë të 

përditësuar në fillim të çdo viti akademik; 

d) siguron që materialet didaktike të jenë të disponueshme dhe lehtësisht të aksesueshme për studentët, 

në format letër ose elektronik, në fillim të zhvillimit të lëndës; 

e) bashkëpunon me drejtuesin e D.H.H për koordinimin e aktiviteteve për kryerjen e analizës vjetore dhe 

rishikimin e programit të studentit; 

f) në koordinim me përgjegjësin e departamentit, merr pjesë në organizimin e takimeve me palët e 

interesuara për të kryer Studimetë tregut të sotëm të punës në lidhje me kompetencat në dalje që duhet të 

fitojnë studentët; 
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g) në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse, merr pjesë në organizimin e aktiviteteve të informimit per 

maturantët/kandidatët që dëshirojnë të regjistrohen në këtë program studimi. 

Neni 14 

Rregullorja mësimore e programit të studentit 

 

1. Çdo program studimi brenda Departamentit të Inxhinierisë Hidroteknike ka rregulloren e tij 

mësimore. Rregullorja mësimore e programit të studentit përmban: 

a) të dhëna të përgjithshme të programit të studentit, si: emërtimin dhe llojin e programit të studentit, 

departamentin dhe fakultetin përgjegjës, departamentet dhe fakultetet bashkëpunuese, emrin e koordinatorit 

të programit të studentit, kohëzgjatjen normale të sudimeve, formën e studentit, etj.; 

b) objektivat formuese të programit të studentit, njohuritë dhe kompetencat në dalje që fiton studenti; 

c) listën e disiplinave mësimore dhe veprimtaritë e tjera formuese të ndara në kredite; 

d) programet e shkurtuara të lëndëve që i ofrohen studentit; 

e) kriteret dhe procedurat specifike për pranimin e studentëve; 

f) organizimin e sudimeve, format specifike të mësimdhënies, të provimeve dhe verifikimeve të tjera të 

dijeve të fituara ngë studenti; 

g) detyrimet specifike që lidhen me frekuentimin; 

h) kushtet, procedurat e modalitetet specifike për transferimin e studentëve; 

i) kërkesat specifike për organizimin e praktikave profesionale dhe të diplomimit. 

2. Rregullorja mësimore e programit të studentit hartohet/rishikohet nga KPS dhe miratohet në 

departament. Ajo është objekt rishikimi periodik. Rishikimi bëhet para fillimit të vitit të ri akademik dhe 

synon të përmirësohen dhe përditësohen elementë të ndryshëm të saj. 
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Neni 15 

Veprimtaritë formuese të programit të studentit 

1. Veprimtaritë formuese, që karakterizojnë një program studimi, përbëhen nga komponentët mësimorë, 

të cilët ndahen në: mësim në auditor (leksione, seminare, ushtrime, laboratorë, studio, forma të kontrollit të 

vazhdueshëm dhe seanca të praktikave profesionale, të zhvilluara në auditor), studim individual (studim, 

punim relacionesh detyrash apo projektesh), përgatitje për provime, përgatitje e tezës së diplomës, veprimtari 

të tjera, si praktika profesionale, praktika në terren apo stazh pranë subjekteve publike ose private. 

2. Veprimtaritë formuese grupohen në kategoritë e mëposhtme: 

a) lëndë bazë të programit të studentit, që përcaktojnë formimin e përgjithshëm, përgatitjen 

metodologjike dhe kulturën e përgjithshme; 

b) lëndë karakterizuese, që lidhen me veçoritë e programit të studentit dhe japin një formim specifik, 

sipas karakteristikave të tij; 

c) lëndë ndërdisiplinore dhe/ose integruese në një ose më shumë grupe disiplinash, të ngjashme dhe/ose 

integruese me disiplinat karakterizuese, profile të programit dhe grup-lëndë me zgjedhje; 

d) lëndë plotësuese, të fokusuara në përftimin e aftësive në gjuhë të huaj, aftësive informatike dhe 

telematike, aftësive komunikuese e prezantuese, aftësive që lehtësojnë hyrjen në tregun e punës dhe në 

praktikat profesionale të zhvilluara pranë subjekteve publike e private, sipas marrëveshjeve të përbashkëta, të 

nënshkruara për këtë qëllim; 

e) detyrime përmbyllëse, që lidhen me përgatitjen e tezës së diplomës ose me provimin përfundimtar . 

3. Pesha që zë secila kategori e veprimtarive formuese brenda programit të studentit, e shprehur në 

përqindje të krediteve të alokuara, sipas llojit të programit, përcaktohen në tabelën 1. 
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Kategoria Tipi i veprimtarisë Bachelor Master 
Profesional 

Master i 
Shkencave 

A Lëndë bazë: përgatitje metodologjike dhe kulturë e 
përgjithshme 

 
15-20 % 

 
5-10% 

 
5-10% 

B Lëndë karakterizuese: përgatitje për disiplinën shkencore 50 -55% 30-40% 50-60% 

C Lëndë ndërdisiplinore/ integruese: nëndisiplina, profile, 
grup-lëndë me zgjedhje 

 
12-15% 

 
20-30% 

 
12-20% 

D 
Lëndë plotësuese: gjuhë e huaj, njohuri informatike, 
praktika profesionale 

 
10-15% 

 
10% 

 
10% 

E Detyrime përmbyllëse 3-5% 10-20% 10-15% 
 

4. Përqindja totale e lëndëve të kategorive A dhe B nuk duhet të jetë më pak se 70% në rastin e 

programeve “Bachelor” e “Master i shkencave i integruar”, dhe jo më pak se 60% në rastin e programeve 

“Master i shkencave”. 

5. Shpërndarja e krediteve sipas veprimtarive formuese brenda një disipline përcaktohet nga 

departamenti në funksion të natyrës së disiplinës dhe shprehet në planin mësimor dhe në programin e lëndës 

(sylabus).  

6. Në planet mësimore të programit të studentit që ofron Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës 

jepet forma e vlerësimit përfundimtar  të dijeve të fituara për çdo disiplinë apo veprimtari tjetër formuese. 

Neni 16 

Dokumentacioni për riorganizimin e një programi studimi 

2. Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës si njësi bazë përgjegjëse për programin, përgatit 

dokumentacionin për riorganizimin e programit të studentit në përputhje me kërkesat e kornizës ligjore në 

fuqi. Si rregull dokumentacioni përbëhet nga: 

a) kërkesa e hapjes së programit të ri të sudimeve, sipas formularit të aplikimit; 

b) propozimi i D.H.H, shoqëruar me argumentet përkatëse që mbështesin nevojën për riorganizimin e 

programit të studentit; 

c) vendimi i Senatit Akademik dhe Bordit të Administrimit, që miraton riorganizimin e programit të 

studentit; 
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d) lista e plotë emërore e personelit akademik me kohë të plotë dhe të pjesshme, të angazhuar në këtë 

program studimi dhe dosjet e kualifikimit të tyre, sipas kërkesave të kornizës ligjore në fuqi; 

e) dokumentacioni në lidhje me programin e studentit, të plotësuar në të gjithë elementët e tij: 

i. Plani mësimor i detajuar i programit të studentit, sipas modelit të miratuar; 

ii. Rregullore mësimore e programit të studentit; 

iii. Programet e detajuara të lendëve (sylabuset) të nënshkruara nga titullarët e tyre, sipas modelit të 

miratuar. 

f) mandat pagesa për vlerësimin nga eksperti i programit të studentit. 

Neni 17 

Rishikimi i programit të studentit në masën jo më shumë se 20% 

 

1. Në përfundim të procesit të mësimdhënies, koordinatori i programit të studentit mbledh të gjitha 

propozimet që vijnë nga stafi mësimdhënës në lidhje me përmirësimin e elementëve të programit të studentit: 

a) ndryshime në planin mësimor, të cilat nuk duhet të kalojnë në total masën 20% të shprehur në kredite, 

në periudhën ndërmjet dy akreditimeve të njëpasnjëshme; 

b) rregullime të shpërndarjes së krediteve të lëndës sipas veprimtarive formuese të saj: 

leksione/ushtrime/detyra/projekte/laboratore/praktika lëndore; 

c) ndryshime në masën deri në 20% në përmbajtjen e lëndës; 

d) ndryshime në tematikat e laboratorëve, detyrave, projekteve, etj.; 

e) ndryshime të formës së kontrollit të dijeve; 

f) ndryshime në programin e provimit të formimit. 

2. Koordinatori i programit të studentit merr nga përgjegjësi i departamentit, rezultatet e sondazheve të 

studentëve në lidhje me zhvillimin e programit të studentit, të përpunuara nga Drejtoria e Sigurimit të 

Brendshëm të Cilësisë dhe i përfshin në raportin e analizës së realizimit të programit të studentit. 
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3. KPS-ja, pas rishikimit të propozimeve të ardhura nga stafi mësimdhënës dhe rezultateve të sondazhit 

të studentëve, gjatë hartimit të raportit të analizës së realizimit të programit të studentit, propozon ndryshimet 

e nevojshme për përmirësimin e programit të studentit dhe i paraqet për diskutim në departament. Përgjegjësi 

i departamentit përcjell në Dekanat propozimet për ndryshime, së bashku me dosjen e ndryshimeve të 

miratuara në departament. 

4. Dekanati shqyrton të gjitha propozimet për përmirësim të programeve të studentit dhe pasi i miraton 

ato, i përcjell në Rektorat për procedim të mëtejshëm. Hierarkia e miratimit të ndryshimeve është si më 

poshtë: 

a) ndryshimet në sylabuset e lëndëve propozohen nga titullari i lëndës, vlerësohen nga KPS-ja dhe 

miratohen nga përgjegjësi i departamentit dhe Dekani i fakultetit; 

b) ndryshimet në planin mësimor propozohen nga KPS-ja, diskutohen e miratohen në departament, në 

Dekanat dhe marrin miratimin përfundimtar  në Senatin Akademik të UPT; 

Neni 18 

Plani mësimor 

1. Tërësia e veprimtarive formuese shprehet në Planin Mësimor, i cili është dokumenti themelor i 

programit të studentit. Plani mësimor përbën dokumentacionin kryesor me karakter të gjerë informativ, në të 

cilin parashtrohen në mënyrë të përmbledhur sa më poshtë vijon: 

a) emërtimi i programit të studentit, viti akademik, njësia kryesore dhe njësia bazë përgjegjëse për të, 

fusha e studentit, kohëzgjatja normale e sudimeve, forma e përmbylljes së sudimeve, struktura mësimore e 

programit të studentit; 

b) tërësia e veprimtarive formuese (disiplinave) që përbëjnë programin e studentit, të grupuara në 

semestra dhe të renditura sipas semestrave; 

c) kreditet për çdo veprimtari formuese, shpërndarjen e krediteve brenda një disipline sipas veprimtarive 

formuese të saj (leksione/ ushtrime/ seminare/ laboratorë/ detyra/ projekte, etj.), ngarkesa në auditor, 

ngarkesa javore në auditor, mënyra e vlerësimit të lëndës. 
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2. Plani mësimor hartohet/rishikohet nga KPS-ja, miratohet paraprakisht nga departamenti, kontrollohet 

dhe miratohet nga dekanati i njësisë kryesore, vlerësohet për plotësimin e standardeve nga Drejtoria e 

Kurrikulave dhe miratohet nga SAUPT para fillimit të vitit përkatës akademik. 

Neni 19 

Programi mësimor i lëndës 

1. Programi mësimor i lëndës hartohet për çdo disiplinë që përmban plani mësimor. Në programin 

mësimor të lëndës jepen në formë të përmbledhur: 

a) të dhënat e përgjithshme për lëndën, viti akademik, njësia bazë përgjegjëse për zhvillimin e lëndës, 

struktura e lëndës sipas ndarjeve të bëra në planin mësimor, emri i titullarit të lëndës dhe i stafit 

mësimdhënës; 

b) njohuritë paraprake që duhet të ketë fituar paraprakisht studenti, objektivat formuese të lëndës, 

njohuritë dhe aftësitë që përfton studenti nga përvetësimi i lëndës, konceptet dhe termat bazë mbi të cilat 

ndërtohet lënda; 

c) përmbajtja e lëndës, e ndarë në leksione dhe ushtrime/seminare, e detajuar në tematika që zhvillohen 

sipas javëve mësimore; 

d) përmbajtja e punëve laboratorike, praktikave lëndore, temat e detyrave/projekteve të kursit; 

e) forma e kontrollit që do të përdoret, parakushtet e hyrjes në provim, mënyra e vlerësimit përfundimtar 

, literatura bazë dhe ajo ndihmëse. 

2. Programi mësimor i lëndës hartohet nga titullari i lëndës ose grup lektorësh të lëndës, rishikohet nga 

KPS në njësinë bazë përgjegjëse për programin përkatës të studentit dhe miratohet nga përgjegjësi i 

departamentit dhe Dekani i Fakultetit (ose dekanët e dy fakulteteve, kur programi i studentit dhe disiplina 

përkatëse administrohen nga fakultete të ndryshme). 

3. Titullari i lëndës dhe stafi mësimdhënës, në përfundim të procesit mësimor, japin mendime në lidhje 

me zhvillimin e lëndës, si dhe propozojnë ndryshime në programin e lëndës. 
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Neni 20 

Kuotat e pranimit te studentëve në programet e studentit 

Kuotat e pranimit te studentëve ne programin e studimit në Inxhinieri Hidroteknike percaktohen ne bazë te 

rregullores se Fakultetit të Inxinierisë së Ndërtimit .  

Neni 21 

Pranimi i studentëve në programin e ciklit të parë të studentit 

Pranimi i studentëve ne programin e ciklit të parë të studimit në Inxhinieri Hidroteknike percaktohen ne bazë 

te rregullores se Fakultetit të Inxinierisë së Ndërtimit .  

Neni 22 

Pranimi i studentëve në programin e ciklit të dytë të studentit 

Pranimi i studentëve ne programin e ciklit të dytë të studimit në Inxhinieri Hidroteknike percaktohen ne bazë 

te rregullores se Fakultetit të Inxinierisë së Ndërtimit. 

Neni 23 

Format e mësimit 

1. Puna mësimore me studentët përfshin një larmi formash të mësimit dhe të kontrollit të dijeve. Këto 

forma harmonizohen midis tyre përmes raporteve të caktuara të parashikuara në planet mësimore, në 

programet e lëndëve dhe në rregulloren mësimore të programit të studentit. Në Departamentin e Inxhinierisë 

Hidroteknike format kryesore të punës mësimore janë: 

a) format e mësimit teorik e praktik, ku përfshihen: leksionet, seminaret, ushtrimet, punët laboratorike, 

konsultimet, praktikat profesionale, detyrat e kursit, projektet e kursit, studiot, projekt – diplomat, etj.; 

b) format e kontrollit të dijeve, ku përfshihen: bashkëbisedimet, mbrojtje e punëve laboratorike, mbrojtje 

e detyrave dhe/ose projekteve të kursit, mbrojtje e praktikave profesionale, provime të ndërmjetme, provimet 

e lëndës, provimet e formimit, mbrojtje e temave e diplomave, etj. 

2. D.H.H mund të propozojë edhe forma të tjera të punës mësimore, që janë të përshtatshme për 

realizimin e programit të studentit, veçanërisht ato të kontrollit të dijeve të fituara. Propozimet për format e 
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reja bëhen para fillimit të vitit të ri akademik dhe pasqyrohet në planin mësimor të programit të studentit, si 

dhe në programet e lëndëve (sylabuse) së bashku me informacionet për ngarkesën mësimore, për orët në 

auditor/jashtë auditorit, për frekuentimin/ndjekjen e programit dhe për mënyrën e vlerësimit të dijeve. 

3. Senati Akademik i UPT-së, miraton në fund të çdo viti akademik, planet mësimore të çdo programi 

studimi, të kërkuar nga njësitë kryesore të UPT-së, të cilat paraqesin nevojën e riorganizimit të përmbajtjes së 

tyre deri në masën 20%. 

4. Struktura mësimore e vitit akademik dhe plani mësimor i programit të studentit, të miratuara, 

pasqyrohen në faqen zyrtare të UPT-së dhe në mjediset e tij, para fillimit të vitit të ri akademik. 

5. Organizimi i procesit mësimor, për çdo program studimi, shprehet në orarin mësimor, i cili shpallet 

nga dekanati i njësisë kryesore. Orari është semestral dhe shpallet një javë para fillimit të procesit mësimor. 

a) orari i mësimit hartohet në përputhje me planin mësimor, grupet mësimore, numrin dhe kapacitetin e 

auditorëve duke synuar që të ketë një shpërndarje të ekuilibruar të ngarkesës ditore në auditor të studentit; 

b) ngarkesa mësimore javore në auditor, për leksione, seminare, ushtrime e laboratorë, forma të 

kontrollit të vazhdueshëm dhe seanca të praktikave të zhvilluara në auditor, ështe jo më shumë se 25 (njëzet e 

pesë) orë mësimore 50- minutëshe. 

6. Format e kontrollit të dijeve si: punë laboratorike, marrje/mbrojtje e detyrave, marrje/mbrojtje e 

projekteve, reflektohen në grafikët përkatës të detyrimeve, të cilët hartohen nga D.H.H përkatëse.  

Neni 24 

Organizimi i proçesit mësimor 

1. D.H.H planifikon ngarkesën mësimore për të gjithë anëtarët e personelit akademik, mbështetur në 

normat e ngarkesës mësimore të përcaktuara nga udhëzimet e ministrisë përgjegjëse për arsimin e lartë, në 

shkallën e kualifikimit, të eksperiencës dhe fushën e kompetencës të çdo anëtari të personelit akademik, si 

dhe në numrin e grupeve mësimore për programet e studentit ku është i përfshirë. 

2. Ndarja e ngarkesës mësimore bëhet brenda grup-lëndëve, nga drejtuesi i D.H.H në bashkëpunim me 

përgjegjësin e grupit përkatës mësimor-kërkimor, duke marrë paraprakisht mendimin e personelit akademik 

të brendshëm dhe duke diskutuar e zgjidhur kolegjialisht problemet që dalin. 
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3. Në ngarkesën mësimore të planifikuar për çdo vit akademik, përfshihet edhe personeli akademik i 

ftuar, i cili përzgjidhet dhe miratohet në përputhje me procedurat e punësimit të personelit akademik të ftuar 

në UPT. Ngarkesa mësimore maksimale e lejuar për personelin akademik të ftuar, përcaktohet në udhëzimet 

e ministrisë përgjegjëse për arsimin e lartë. 

4. Ndarja e ngarkesës mësimore përfundon 1 (një) javë para fillimit të vitit akademik. 

5. Administratori, është përgjegjës për sigurimin e gjithë bazës materiale (mjete didaktike, kancelari, 

materiale laboratorike, etj.), mjediset e punës (auditorët, laboratorët, biblioteka, etj.) dhe infrastrukturën e 

nevojshme (shërbimet e internetit, telefonisë, fotokopje, si dhe shërbime të tjera për studentin) për zhvillimin 

me sukses të procesit mësimor. Një javë para fillimit të semestrit, baza materiale, mjediset e punës dhe 

infrastruktura duhet të jenë në gatishmëri. 

6. Titullarët e lëndës paraqesin në njësinë bazë përgjegjëse për programin e studentit, programin e 

lëndës të përditësuar për vitin përkatës akademik, para fillimit të vitit të ri akademik. 

7. Personeli akademik me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme para fillimit të semestrit, paraqet në 

njësinë bazë, literaturën bazë apo ndihmëse të rekomanduar për studentët ose referencat ndaj saj. Literatura 

bazë e rekomanduar duhet të jetë e aksesueshme nga studenti në librari, bibliotekë apo në njësinë bazë, në 

formën “hard copy” apo në format elektronik. 

Neni 25 

Zhvillimi i mësimit 

1. Koha dhe auditori ku zhvillohet mësimi përcaktohet në orarin e shpallur nga Dekanati, i cili duhet të 

respektohet me rigorozitet nga të gjithë mësimdhënësit dhe studentët. Orari ndërtohet mbi kritere metodike e 

pedagogjike, duke mbajtur parasysh harmonizimin e formave të ndryshme të mësimit (leksion, 

seminar/ushtrime, laboratore, etj.), të disiplinave të ndryshme dhe shpërndarjen racionale të ngarkesës së 

studentit. Ndryshimet në orar bëhen vetëm nga dekanati. 

2. Seancat mësimore duhet të zhvillohen plotësisht. Në raste të mosparaqitjes së mësimdhënësit për 

arsye madhore, mësimdhënësi duhet të njoftojë drejtuesin e D.H.H dhe sekretarinë mësimore përkatëse. 

Seanca mësimore zëvendësohet në një ditë tjetër të shpallur nga Dekanati, në bashkëpunim me 

mësimdhënësin dhe me studentët. 
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3. Sekretaria mësimore ndjek dhe evidenton çdo ditë ecurinë e procesit mësimor. Për çdo mangësi apo 

parregullsi në zhvillimin e procesit mësimor, sekretaria mësimore raporton në Dekanat. 

Neni 26 

Pjesmarja e studentëve në mësim 

1. Studenti duhet të ndjekë të gjitha format e mësimdhënies së disiplinave të përcaktuara në planin 

mësimor. Masa e detyrueshme e frekuentimit të tyre ndryshon në funksion të tipit të aktivitetit mësimor që 

realizohet, duke i klasifikuar pjesërisht të detyrueshme dhe plotësisht të detyrueshme. 

a. frekuentimi i leksioneve është i këshillueshëm; 

b. frekuentimi i seminareve dhe ushtrimeve është i detyrueshëm në masën jo më pak se 75% të numrit të 

seancave të zhvilluara; 

c. frekuentimi i punëve laboratorike, punëve praktike dhe praktikave mësimore është plotësisht i 

detyrueshëm në masën 100%. 

2. Për format e mësimit me frekuentim të detyruar, të pjesshëm, kur studenti me ose pa arsye, nuk merr 

pjesë në mbi 25% të numrit të seancave të zhvilluara në një lëndë, shpallet i paklasifikuar dhe nuk lejohet të 

shlyejë detyrimet e mëtejshme të asaj lënde. Ai është i detyruar të ndjekë përsëri format e mësimit në vitin 

pasardhës, me të njëjtën detyrë frekuentimi. 

3. Për formën e mësimit me frekuentim të detyrueshëm laborator, kur studenti me ose pa arsye nuk merr 

pjesë qoftë edhe në një seancë mësimi, departamenti përkatës i krijon studentit edhe një mundësi tjetër për të 

shlyer frekuentimin e detyruar, para përfundimit të semestrit. Në rastet e përsëritjes së mungesave, studenti i 

ndjek ato në vitin pasardhës. 

4. Për formën e mësimit me frekuentim të detyrueshëm praktikë mësimore/profesionale në terren, kur 

studenti me ose pa arsye merr pjesë pjesërisht në të, departamenti përkatës i krijon studentit edhe një 

mundësi tjetër për të shlyer detyrimin e mbetur, para përfundimit të vitit akademik. Në rastet e përsëritjes së 

mungesave, studenti i ndjek ato në vitin pasardhës. 
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Neni 27 

Sistemi i vlerësimit të dijeve 

1. Në Universitetin Politeknik të Tiranës, për të vlerësuar njohuritë e studentit, përdoret sistemi shqiptar 

i vlerësimit me 10-të nota, nga 1-shi tek 10-ta, ku 10-ta është vlerësimi maksimal. Me këtë sistem bëhet 

vlerësimi në të gjitha format e kontrollit të përdorura. Nota minimale kaluese është 5 (pesë). 

2. Në rastin e organizimit të moduleve të përbërë ku marrin pjesë disa disiplina, vlerësimi realizohet 

nëpërmjet provimeve të integruara ose shlyerjes së modulit me pjesë. Në të dyja rastet, vlerësimi 

përfundimtar  do të shprehet nëpërmjet një note mesatare të ponderuar, ku merret në konsideratë vlerësimi 

dhe kreditet për çdo pjesë të shlyer. 

3. Në programin e lëndës/modulit shprehen mënyrat e vlerësimit të saj, të cilat i bëhen të njohura 

studentit me fillimin e procesit mësimor. 

Neni 28 

Format e kontrollit 

1. Kontrolli i dijes në një lënde bëhet në mënyrë të vazhdueshme, i shtrirë përgjatë kohës së zhvillimit të 

lëndës, duke përdorur forma të ndryshme të kontrollit. Format e kontrollit përfundimtar  mund të jetë 

nëpërmjet: 

a) Provimit me shkrim; 

b) Provimit me gojë; 

c) Vlerësimit të projektit; 

d) Kombinimit të formave të mësipërme: me shkrim, me gojë, me projekt, praktikë. 

2. Mënyra e organizimit të provimit është në funksion të natyrës së disiplinës. Ai përcaktohet nga 

pedagogu i lëndës, mbështetur në programin e lëndës dhe miratohet nga përgjegjësi i departamentit. Mënyra 

e organizimi të kontrollit të dijeve shprehet në programin e lëndës dhe i bëhet e njohur studentit në fillim të 

procesit mësimor.  

3. Në format e kontrollit me shkrim përdoret sistemi i vlerësimit me pikë, rezultati i të cilit, detyrimisht, 

kthehet në notë. 
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4. Në formën e kontrollit me shkrim, provimet bëhen të sekretuara. 

5. Teza e provimit, në të gjitha rastet e kontrollit, hartohen nga lektori i lëndës, së bashku me asistentin e 

tij, dhe miratohen e nënshkruhen nga drejtuesi i departamentit. 

Neni 29 

Parakushtet për hyrjen në provim 

 

1. Studenti fiton të drejtën e hyrjes në provimin e një lënde, kur: 

a) ka plotësuar kriteret detyruese të vendosura për atë lëndë; 

b) e lejon grafiku i ndërvarësisë së lëndëve; plotëson kushtet që lidhen me frekuentimin e formave 

mësimore, seminare/ushtrime jo më pak se 75%, ka mbrojtur 100% detyrimet për praktikat mësimore, punët 

laboratorike, (nëse lënda parashikon forma të tilla), brenda afatit të parashikuar në grafikun e detyrimeve, 

para fillimit të sesionit të provimeve; 

c) ka paguar tarifën e shkollimit. 

Neni 30 

Sesionet e provimeve 

Provimet zhvillohen brenda periudhave të caktuara në strukturën mësimore të vitit akademik. Datat e tyre 

propozohen nga sekretaritë mësimore me zëvendësdekanin për anën mësimore, në bashkëpunim me 

departamentet, miratohen nga dekani dhe shpallen jo më vonë se dy javë para fillimit të sesionit. 

1. Provimet zhvillohen në tre sesione: 

• sesioni i provimeve të dimrit, i cili zhvillohet pas përfundimit të semestrit të parë; 

• sesioni i provimeve të verës, i cili zhvillohet pas përfundimit të semestrit të dytë; 

• sesioni i provimeve të vjeshtës, i cili zhvillohet në Shtator. 
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2. Nëse studenti nuk ka shlyer detyrimet e lëndës në kohën normale të zhvillimit të saj, sipas nenit 30 të 

kësaj rregulloreje, ai duhet t’i shlyejë ato para fillimit të sesionit të provimeve, në periudhën e shpallur në 

strukturën mësimore. Nuk lejohet shlyerja e detyrimeve të lëndës përgjatë sesionit të provimeve. 

3. Studenti, nuk lejohet të hyjë më shumë se një herë në provimin e një lënde, brenda një sesioni. 

4. Studenti mund të marrë më shumë se numri maksimal i krediteve të përcaktuara në planin dhe 

programin mësimor për çdo vit akademik, nëse ka plotësuar të gjitha parakushtet e hyrjes në provim. 

Neni 31 

Provimi/kontrolli i dijeve 

1. Provimi është një akt madhor, prandaj dekanati i fakultetit merr masat e nevojshme për organizimin e 

sesioneve të provimit dhe krijimin e kushteve normale, si dhe kontrollon vazhD.H.Hisht zbatimin e 

rregullave të përcaktuara në këtë rregullore. Si rregull, provimet zhvillohen në mjediset e UPT-së. 

2. Provimet organizohen mbi bazë grupi mësimor. Ato zhvillohen në orën, datën dhe auditorin e 

caktuar, të cilat reflektohen në orarin e provimeve, të shpallur dy javë para fillimit të sesionit. 

3. Në raste të jashtëzakonshme, në pamundësi të zhvillimit të provimit ditën e caktuar, Dekani, me 

urdhër me shkrim, e anulon dhe cakton një datë të mëvonshme, jo më vonë se 5 ditë pas përfundimit të 

sesionit përkatës, e cila u bëhet e njohur studentëve. Për çdo vendim të tillë, Dekani njofton Rektoratin. 

4. Studentët merren në provimin e lëndës nga jo më pak se dy pedagogë: lektori i lëndës dhe pedagogë 

të tjerë të përfshirë në mësimdhënien e lëndës. Nëse lënda është zhvilluar nga një pedagog, drejtuesi i D.H.H 

cakton një anëtar tjetër të stafit akademik, të afërt me atë disiplinë. Nëse lektori i lëndës ose pedagogët e 

përfshirë në mësimdhënie, për arsye madhore nuk mund të marrin pjesë në provim, drejtuesi i D.H.H 

propozon pedagogët që do t'i zëvendësojnë, të cilët miratohen nga Dekani. Në rast pamundësie zëvendësimi, 

me propozim të dekanit dhe miratim të Rektorit, provimi shtyhet jashtë sesionit brenda 5 ditëve nga 

përfundimi i tij. 

5. Ndalohet hyrja në provim e personave të jashtëm, qofshin dhe anëtarë të personelit të Universitetit 

Politeknik të Tiranës, me përjashtim të drejtuesit të departamentit, Dekanit, Rektorit dhe persona të tjerë të 

autorizuar me shkrim nga Dekani/Rektori, për të kryer kontroll. 
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6. Studenti është i detyruar të paraqitet në provim me dokument identifikimi me fotografi (libreza e 

studentit, karta e identitetit ose karta e studentit), në të kundërt ai nuk lejohet të futet në provim dhe pasojat 

rëndojnë mbi studentin. Në përfundim të provimit, komisioni shënon në librezën e studentit notën e 

vlerësimit me numër dhe me fjalë, duke vënë firmën secili anëtar i komisionit. 

7. Në provim nuk lejohet mbajtja dhe përdorimi i telefonave celularë apo mjeteve të dyshimta 

elektronike. Studenti që në provim përdor forma e mjete të palejueshme, përjashtohet nga provimi. 

Komisioni i provimit vë në dijeni drejtuesin e D.H.H dhe njësisë kryesore, për të proceduar më tej në 

përputhje me Kodin e Etikës së UPT-së. 

8. Provimet me shkrim bëhen të sekretuara dhe zgjasin 2-4 orë. Gjatë provimit mund të lejohet 

përdorimi i mjeteve ndihmëse. Sistemi i pikëve dhe konvertimi përkatës me notë, që përdoret në provimin 

me shkrim, i bëhen të njohur studentit para fillimit të provimit. 

9. Në të gjitha format e organizimit të provimit, studenti merr vlerësimin përkatës nga komisioni jo më 

vonë se pesë ditë pune nga data e dhënies së provimit. Vonesa në dhënien e rezultatit të vlerësimit ngarkon 

me përgjegjësi komisionin e provimit. 

10. Komisioni bën me dije studentin për rezultatin e vlerësimit, para plotësimit të dokumentacionit 

përkatës sipas nenit 36 (fleta e provimit). Studenti ka të drejtë të sqarohet për çdo paqartësi nga ana e tij ose 

të kundërshtojë rezultatin e marrë. Komisioni i vlerësimit është i detyruar të sqarojë studentin në lidhje me 

vlerësimin e bërë, duke ballafaquar përgjigjet e dokumentuara të studentit me tezën e zgjidhur. 

 

11. Studenti merr vlerësimin kalues në një lëndë kur; 

• ka plotësuar të gjitha parakushtet e përcaktuara sipas programit mësimor; 

• vlerësohet me notë kaluese, sipas formës së kontrollit që parashikon programi i lëndës. 

Në rast të kundërt studenti, nuk konsiderohet kalues. 

12. Provimet e studentëve ruhen në departament nga lektori për një periudhë, të paktën deri në sesionin 

pasardhës të provimeve. 
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13. Studenti ka të drejtë të ankimohet, në rast se ndaj tij janë shkelur rregullat proceduriale gjatë 

zhvillimit të provimit ose nuk është dakord me vlerësimin e bërë. Ankesa duhet të depozitohet me shkrim në 

sekretarinë e Dekanit, brenda një afati prej 3 ditë pune nga shpallja e rezultatit. 

14. Kjo ankesë shqyrtohet nga Dekani, i cili mund të thërrasë për sqarime drejtuesin e D.H.H përkatëse, 

komisionin e provimit dhe vetë studentin. Pas gjykimit të çështjes, merr venD.H.Hin përkatës të formës së 

prerë, brenda tri ditëve pune. 

15. Kur ankesa është e drejtë, Dekani e shpall të pavlefshëm rezultatin e vlerësimit për të cilin studenti 

është ankuar dhe vendos që studenti të rivlerësohet ose të rijapë provimin, me të njëjtin komision, të 

plotësuar edhe me anëtarë të tjerë. Procedura e ndjekur për zgjidhjen e ankesës, si dhe venD.H.Hi i marrë, 

dokumentohet. 

Neni 32 

Dokumentimi i vlerësimit të studentëve 

1. I vetmi dokument shkollor, që lejon studentin të hyjë në provim dhe dokumenton vlerësimin që ai 

merr është Fleta e provimit. Fleta e provimit hartohet mbi bazën e grupit. Në fletën e provimit shënohen 

vetëm studentët që kanë fituar të drejtën të hyjnë në provim, bazuar në plotësimin e pikave të nenit 30. 

2. Fleta e provimit plotësohet dhe mbyllet nga sekretaria mësimore, nënshkruhet nga Dekani, 

përkundrejt nënshkrimit të sekretarisë dhe mban vulën e Fakultetit. Fleta e provimit i dorëzohet komisionit të 

provimit ditën e provimit. Në asnjë rast fleta e provimit nuk duhet të ketë korrigjime dhe askush nuk ka të 

drejtë të shtojë emra në të. Marrja në dorëzim e saj bëhet me firmë. 

3. Fletës së provimit i bashkëlidhet Proces-verbali i detyrimeve, i gjeneruar në atë sesion, në të cilin 

pasqyrohet, për çdo student, vlerësimi i elementëve përbërës të disiplinës sipas kritereve të përcaktuara në 

programin e lëndës. Ky proces-verbal plotësohet nga pedagogu i lëndës në mbarim të procesit mësimor, 

përpara fillimit të sesionit të provimeve. 

4. Nota e provimit shënohet me numër dhe me fjalë dhe firmoset nga të gjithë anëtarët e komisionit. Për 

studentin që nuk paraqitet në provim, shënohet në fletën e provimit cilësimi “nuk u paraqit”. Fleta e provimit, 

e plotësuar në rregull, dorëzohet në sekretarinë mësimore, brenda afateve të përcaktuara në këtë rregullore. 

Parregullsitë që lidhen me plotësimin apo me dorëzimin e këtij dokumentacioni ngarkojnë me përgjegjësi 

kryetarin e komisionit. 
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5. Në raste gabimesh në plotësimin e fletës së provimit, hartohet një proces-verbal me firmat e anëtarëve 

të komisionit të provimit, drejtuesit të D.H.H dhe zëvendësdekanit të anës mësimore. Dekani merr vendim 

për asgjësimin e fletës së provimit të hartuar gabim dhe lëshimin e një flete të re provimi, jo më vonë se një 

muaj pas mbylljes së sesionit përkatës të provimeve. 

Neni 33 

Organizimi i praktikave profesionale 

1. Kur në programin e studentit parashikohet praktikë profesionale, me një numër të caktuar kreditesh, 

përgjegjësi i programit të studentit/njësia kryesore përgjegjëse, merr masat për krijimin e kushteve për 

realizimin e saj. 

2. Këshilli i Programit të Studentit (KPS) dhe koordinatori i programit të studentit, janë përgjegjës për 

evidentimin, angazhimin dhe zgjerimin e kompanive/institucioneve për realizimin e praktikave profesionale. 

Koordinatori i KPS-së përditëson databazën e kompanive/institucioneve që ka bashkëpunim dhe i dërgon 

elektronikisht një muaj para fillimit të praktikës drejtuesit të departamentit. Praktikat profesionale zhvillohen 

në kompani/institucione sipas profilit të përgatitjes së studentit dhe nën drejtimin e stafit akademik të caktuar 

nga departamenti përkatës. 

3. Departamenti mban përgjegjësi për kryerjen e praktikës profesionale. Përgjegjësi i departamentit 

përcakton pedagogët përgjegjës të cilët do të drejtojnë praktikën profesionale. Pedagogu përgjegjës përpilon 

“Programin e praktikës” i cili miratohet nga drejtuesi i departamentit. 

4. Departamenti bën ndarjen e studentëve nëpër kompani/institucione pritëse, duke respektuar edhe 

propozimet e tyre. Lista e studentëve me pedagogun përgjegjës dhe kontratat e praktikës profesionale (bazuar 

në modelin-tip të dërguar nga Drejtoria Juridike e institucionit) i dërgohen për firmë Dekanit të Fakultetit. Në 

rastet kur kompania/institucioni pritës angazhohet për herë të parë në praktikë profesionale Rektori i UPT-së 

lidh marrëveshje bashkëpunimi, deri një javë para fillimit të praktikës. 

5. Studentët kanë detyrimin e kryerjes 100% të orëve të praktikës profesionale. Studenti detyrohet të 

respektojë rregullat e kompanisë/institucionit pritës. 

6. Gjatë kryerjes së praktikës profesionale, pedagogu përgjegjës që e drejton atë, mban lidhje me 

kompaninë/institucionin ku ajo kryhet. Në përfundim të praktikës profesionale, studenti përgatit një relacion 

për punën e kryer i cili vlerësohet nga komisioni i ngritur në departament. Vlerësimi bëhet me notë. 
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7. Në rastet kur studenti për arsye objektive nuk shlyen detyrimet për praktikën mësimore, departamenti, 

mbështetur në kërkesën e studentit (depozituar në departament) mund t’i japë të drejtën për rikryerjen e 

praktikës mësimore deri në fund të vitit akademik. 

Neni 34 

Mënyrat e diplomimit 

 

1. Në përfundim të kursit të plotë të programit të studentit, studentët kanë të drejtë të diplomohen në 

fushën e arsimimit të kryer. 

2. Studentët në programet e ciklit të parë të sudimeve Bachelor në Inxhinieri Hidroteknike diplomohen 

me provim formimi. Në përfundim të programeve të ciklit të parë lëshohet diploma “Bachelor” në fushën e 

Inxhinierisë Hidroteknike. 

3. Studimet e ciklit të dytë “Master i Shkencave” përmbyllen me punim diplome dhe në përfundim të 

tyre lëshohet diplomë “Master i Shkencave” në fushën e Inxhinierisë Hidroteknike. 

4. Studimet e ciklit të dytë “Master Profesional” përmbyllen me punim diplome dhe në përfundim të 

tyre lëshohet diplomë “Master Profesional” në fushën e Inxhinierisë Hidroteknike. 

5. Studenti nuk mund të mbrojë tezën e diplomës pa shlyer më parë të gjitha detyrimet dhe pa fituar 

numrin e krediteve të parashikuara në planet mësimore të programit përkatës të studentit. 

6. Njësitë bazë, përgjegjëse për programin e studentit, deri në fund të semestrit të parë, u bëjnë të njohur 

studentëve të vitit të fundit temat e diplomës. 

Neni 35 

Provimi i formimit të ciklit të parë të sudimeve 

 

1. Provimi i formimit të ciklit të parë të sudimeve Bachelor në Inxhinieri Hidroteknike, është një 

kontroll dijesh qe ka marre studenti gjate tre viteve te studimit per lendet kryesore qe percakton departamenti  

2. Provimi i formimit kryhet ne ambientet e F.I.N dhe zgjat 2.5 deri 4.0 ore . 
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Neni 36 

Teza e diplomës së ciklit të dytë të sudimeve 

 

1. Teza e diplomës së ciklit të dytë të sudimeve është një punë e pavarur dhe krijuese e studentit në 

formën e një projekti apo studimi me karakter përgjithësues, në fushën e programit të studentit që ka kryer. 

2. Teza e diplomës përmban detyra dhe kërkesa ku mënyra e shtrimit e të cilave i jep mundësi studentit, 

që nëpërmjet njohurive të fituara gjatë periudhës së shkollimit dhe punës konkrete studimore e projektuese, 

të tregojë aftësitë e tij profesionale dhe kompetencën për të kryer Studimee projektime në fushat e 

Hidroteknikes dhe Hidraulikes. 

3. Tema e diplomës mund të jetë e lidhur me disiplina të përafërta, në kuadër të programit të studentit. 

4. Temat e diplomës dhe specialistët që do të udhëheqin punimin e tyre, miratohen nga D.H.H. Në 

përcaktimin e temave të diplomës, D.H.H mund bashkëpunojnë me institutet kërkimore shkencore të UPT-së 

si dhe me institucione të tjera, publike apo private. 

5. Studenti ka të drejtë të propozojë temën e diplomës që kërkon të zhvillojë dhe udhëheqësin e tij. 

6. D.H.H shqyrton kërkesë-propozimet e studentëve, duke duke i harmonizuar ato me kushtet aktuale. 

Neni 37 

Përgatitja e tezës s diplomës së ciklit të dytë të sudimeve 

 

1. Studenti e zhvillon tezën e diplomës nën drejtimin e një udhëheqësi të miratuar. 

2. Udhëheqësit e studentëve, në përgatitjen e tezës së diplomës, miratohen në njësinë bazë, përgjegjëse e 

programit të studentit. 

3. Kriteret që duhet të përmbushë udhëheqësi përcaktohen nga D.H.H. 

4. Numri i studentëve të ciklit të parë të sudimeve të cilët mund të udhëhiqen njëkohësisht nga një 

udhëheqës përcaktohen nga D.H.H. 
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5. Udhëheqësi i tezës së diplomës përgatit programin e punës së studentit, duke vendosur edhe afatet e 

përafërta të realizimit të tij. 

6. Udhëheqësi përcakton grafikun e konsultimeve të programuara me studentin, përgjatë të cilave 

konsultohet dhe kontrollohet puna e bërë, sipas programit të miratuar. Grafiku i konsultimeve është i 

detyrueshëm të zbatohet nga studenti. 

7. D.H.H përcakton në rregulloren e programit të studentit procedurat e ndjekjes së realizimit të tezave 

të diplomave. 

8. D.H.H organizon jo më pak se dy kontrolle të ndërmjetëm, nëpërmjet të cilëve kontrollohet volumi i 

punës së kryer dhe cilësia e saj. Përgjatë këtyre kontrolleve mund të rekomandohen edhe ndryshime apo 

përmirësime të programit të tezës, të cilat nuk përmbysin thelbin e punimit. Studenti dhe udhëheqësi mund t’i 

marrin parasysh rekomandimet e komisionit të kontrollit. 

9. Studenti fiton të drejtën për të mbrojtur tezën e diplomës, kur ai ka përfunduar të gjithë programin e 

punës dhe ka kryer kontrollet në njësinë bazë. 

10. Para mbrojtjes së tezës së diplomës, udhëheqësi rishikon dhe miraton punimin e kryer nga studenti 

dhe lejon mbrojtjen e punimit, duke firmosur tezën e diplomës. 

11. Personeli akademik i përcaktuar për kontrollin e tezave të diplomave plotëson fletën e kontrollit të 

tezës së diplomës, për çdo student. 

Neni 38 

Organizimi i mbrojtjes së diplomës 

 

1. Universiteti Politeknik i Tiranës organizon 3 (tri) sesione për mbrojtjen e diplomave: në verë, vjeshtë 

dhe dimër. Sesionet shpallen nga Rektori i UPT-së, në strukturën mësimore të vitit akademik. Datat e 

zhvillimit të mbrojtjes, sipas sesioneve përkatëse, propozohen nga drejtuesi i D.H.H dhe miratohen nga 

drejtuesi i njësisë kryesore. 
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2. Përgatitja dhe paraqitja e tezës së diplomës janë të përcaktuara në rregulloren e programit të studentit. 

Të gjitha tezat e diplomave, para se të lejohen për mbrojtje, miratohen nga drejtuesi i D.H.H dhe drejtuesi i 

njësisë kryesore. 

3. Teza e diplomës mbrohet para një komisioni të posaçëm i cili propozohet nga drejtuesi i D.H.H dhe 

miratohet nga drejtuesi i njësisë kryesore. 

4. Komisioni i diplomës respekton, në çdo rast, për secilin diplomant, procedurën dhe rregullat 

përkatëse, të përcaktuara në rregulloren e programit të studentit. 

5. Komisioni i mbrojtjes së diplomave funksionon kur janë të pranishëm të gjithë anëtarët e komisionit. 

6. Mbrojtja e diplomës është publike. 

7. Për programet e studentit të ciklit të parë, numri i anëtarëve të komisionit vendoset me vendim te 

drejtuesit te Departamentit por jo me pak se 3 (tre) . 

7. Për programet e studentit të ciklit të dytë, numri i anëtarëve të komisionit vendoset me vendim te 

drejtuesit te Departamentit por jo me pak se 5 (pesë . 

Neni 39 

Vlerësimi i punimit 

1. Në përfundim të çdo seance të mbrojtjes së tezave të diplomave, kryetari i komisionit, në prani të 

anëtarëve, i komunikon çdo diplomanti notën, me të cilën është vlerësuar punimi i tij. 

2. Nota është mesatarizim i vlerësimit që ka dhënë çdo anëtar i komisionit. Ajo regjistrohet në proces-

verbalin e mbrojtjes së diplomave. Proces-verbali firmoset nga të gjithë anëtarët e komisionit. 

3. Në rast se studenti vlerësohet me notë negative në mbrojtjen që i bën tezës së tij, ai mund të rimbrojë 

të njëjtën tezë ose të mbrojë një tezë të re, në një afat kohor i cili përcaktohet në rregulloren e programit të 

studentit, pa tejkaluar afatin maksimal të përcaktuar në kornizën ligjore në fuqi. 

4. Gjatë periudhës kohore maksimale, të përcaktuar në kornizën ligjore në fuqi, nga koha e përfundimit 

të sudimeve të plota, diplomanti ka të drejtë të mbrojë tezën e tij deri në 3 (tri) herë. 

5. Nëse në të tre rastet diplomanti është vlerësuar nga komisioni me notë negative ose ai nuk paraqitet 

për të bërë mbrojtjen e punimit, brenda afateve maksimale, atëherë studenti humbet të drejtën e diplomimit. 
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Neni 40 

Statusi i studentit 

1. Çdo person, fiton statusin e studentit, me regjistrimin e tij në një nga programet e studentit të D.H.H 

dhe e humbet me marrjen e diplomës, si dhe në raste të ndryshme të çregjistrimit të tij. Rastet e çregjistrimit 

përcaktohen në Rregulloren e UPT. 

Neni 41 

Detyrat e studentit në D.H.H 

 

1. Studenti i D.H.H ka për detyrë të: 

• të zbatojë rregulloren e brendshme të D.H.H dhe të FIN; 

• të zbatojë të gjitha rregullat që i rrjedhin nga Statuti i UPT-së, Rregullorja e Sudimeve të UPT-së, dhe 

nga çdo akt ligjor e nënligjor për arsimin e lartë. 

• t’iu kushtojnë vëmendje sudimeve dhe të marrin pjesë në veprimtaritë akademike; 

• të shlyejnë të gjitha detyrimet e përcaktuara në planin mësimor dhe programet e lëndëve; 

• të paguajnë tarifat e shkollimit dhe të shërbimeve që iu ofron UPT-ja, në përputhje me kornizën 

ligjore në fuqi; 

• të respektojnë Kodin e Etikës së UPT-së; 

• të tregojnë vëmendjen e duhur ndaj të drejtave të personelit dhe të studentëve të tjerë; 

• të ruajnë e të respektojnë paprekshmërinë e orës së mësimit dhe të pedagogut në mësim. 

2. Studentët e D.H.H-së janë përgjegjës për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e këtyre 

detyrimeve. 
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Neni 42 

Të drejtat e studentëve të D.H.H 

 

1. Studentët e D.H.H-së kanë të drejtë të: 

a) të përfaqësohen në organet kolegjiale të, UPT-së, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi dhe 

Statutin e UPT-së; 

b) të përfshihen në procesin e rishikimit dhe përmirësimit të programeve të studentit që zhvillon 

Departamenti i Inxhinierisë Hidroteknike; 

c) të organizohen për çështjet e tyre në nivel institucional, njësie kryesore apo njësie bazë; 

d) të përdorin pajisjet e shkollës, sipas rregullave përkatëse, për të realizuar programin mësimor dhe 

punën e programuar në aktivitetin e tij shkencor, laboratorët, bibliotekën dhe mjediset sportive e kulturore, të 

njësive kryesore të UPT-së; 

e) të kërkojnë respektimin e procesit mësimor dhe të procedurave, në përputhje me Rregulloren e 

Zhvillimit Kurrikulat dhe të Mësimdhënies së UPT-së, Regulloren e FIN, Rregulloren e D.H.H dhe 

Rregulloret e programit te studentit të cilat ofrohen nga Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit; 

f) të shprehin opinionet e tyre për cilësinë e mësimdhënies, punën e personelit akademik dhe ndihmës-

akademik; 

g) të shprehin mendim mbi korrektësinë, objektivitetin dhe barazinë në procesin e vlerësimit të kontrollit 

të dijeve, përfshirë mundësinë e ankimimit të rezultatit, rishikimit dhe reflektimit nga pedagogu 

përgjegjës/D.H.H/njësia kryesore; 

h) të paraqesin ankesat e tyre në instancat përkatëse, për çdo shkelje të të drejtave të tyre; 

i) të përfitojnë bursë studimi kur plotësojnë kushtet e përcaktuara në kornizën ligjore në fuqi si dhe 

shpërblime të veçanta, që administrohen nga UPT-ja, me miratimin e BAUPT; 

j) të ndjekin leksione, seminare/ushtrime dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore-shkencore, të 

organizuara në përputhje me statusin e tyre; 
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k) të informohen nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit në lidhje me rregulloret e ndryshme, 

bursat e sudimeve, mobilitetet në kuadër të projekteve Evropiane, mundësitë e punësimit në kompani të 

interesuara dhe çdo informacion tjetër i nevojshëm për ta; 

l) të pajisen me Kartën e Studentit, që është dokument unik, me anë të të cilit, ata përfitojnë shërbime 

me çmime të reduktuara në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Kriteret dhe procedurat për përgatitjen dhe 

lëshimin e kartës së studentit, përcaktohen në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. 

 

Neni 43 

Informimi i studentëve 

 

1. Në Universitetin Politeknik dhe në FIN/D.H.H është ngritur një sistem i organizuar informacioni për 

të transmetuar te studentët të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me programet e studentit, procesin 

mësimor, rregulloren e brendshme të institucionit, rregulloren e sudimeve, procedurat në lidhje me aktivitete 

të ndryshme të procesit mësimor, etj. 

2. Informacioni i nevojshëm publikohet në disa forma:  

a) format letër, në formën e guidave, rregulloreve, fletëpalosjeve, procedurave, etj., të cilat gjenden në 

sekretari dhe u vihen në dispozicion studentëve; 

b) në format elektronike në “website”-n e universitetit, i cili është i aksesueshëm nga të gjithë studentët 

në mjediset e Fakultetit dhe jashtë tij. 

Neni 44 

Moszbatimi i rregullave 

 

1. Moszbatim i rregullave në D.H.H konsiderohen të gjitha veprimet e kryera nga ana e studentit që 

cënojnë; 
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Rregullore e brëndshme Departamentit Të Hidraulikes Dhe Hidroteknikës 

• zhvillimin e procesit të mësimit/orës së mësimit (prishja e orës së mësimit, zaptimi me forcë i 

mjediseve të fakultetit, hyrja me forcë në orën e mësimit, etj.); 

• personalitetin e mësimdhënësit dhe të çdo punonjësi tjetër të UPT-së; 

• normat etiko-morale të shoqërisë, (kopjimi në provime, falsifikimi i dokumentave të ndryshme, etj.); 

• pronësinë intelektuale, të drejtën e autorit; 

• normat e komunikimit, funksionimin normal të pajisjeve dhe infrastrukturës mësimore, etj., kur këto 

veprime nuk bartin elemente të veprës penale. 

2. Ndaj studentit që kryen këto veprime, merren këto masa disiplinore. 

a) vërejtje me shkrim; 

b) përjashtim nga programi i studentit për një vit; 

c) përjashtim përgjithmonë nga UPT-ja. 

Vendimin për masat disiplinore dhe përjashtimin e studentit e merr Rektori i UPT-së, me propozim të 

Këshillit të Etikës. 

Neni 45 

Rishikimi i rregullores së D.H.H 

 

1. Rregullore e D.H.H, rishikohet apo ndryshon vetëm me vendim Departamenti, në rastin kur ka 

ndryshime/rishikime në: 

• Rregulloren e FIN; 

• Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe Mësimdhënies të UPT; 

• Statutin e UPT; 

• Ligjin e Arsimit te Lartë. 
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Rregullore e brëndshme Departamentit Të Hidraulikes Dhe Hidroteknikës 

dhe në qoftë se ndryshimet (në rregulloret e mësipërme/në statut/në ligj, përfshirë këtu edhe rastet kur ka akte 

nënligjore të reja) prekin apo lidhen me nenet apo pikat e rregullores së D.H.H, atëherë nenet apo pikat 

përkatëse të rregullores së D.H.H, humbasin fuqinë automatikisht. Në një rast të tillë, departamenti merr në 

shqyrtim rregulloren, për ndryshimet përkatëse dhe miraton rregulloren e re të ndryshuar. Në fazën kalimtare, 

pra nga ndryshimi i rregulloreve të mësipërme, statutit dhe ligjit, deri në miratimin e rregullores së re të 

rishikuar të D.H.H, aktivitetet përkatëse, rregullohen ashtu si parashikohen të ndryshuara në: Rregulloren e 

FIN, Rregulloren e Zhvillimit Kurrikular dhe Mësimdhënies të UPT, Statutin e UPT dhe Ligjin e Arsimit të 

Lartë apo aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse. 

 

 

Grupi I Punes Per Hartimin E Rregullores 

 

Dr. Ilir Konomi 

Msc. Andrin Kërpaçi 

Msc. Alket Kumaraku 

Msc. Olsi Barko 

Msc. Gezim Murataj 

Msc. Idlir Lami 

Msc. Santino Spahiu 

Drejtuesi i Departamentit 

Msc. Andrin Kërpaçi 

 

 

Miratuar me Vendim Nr.____ datë ________________ 
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