RREGULLORJA PËR STUDIME THEMELORE

PRISHTINË, 2013

Preambula

Me Rregulloren (në tekstin e mëtejmë: Rregullore) për studime themelore në Fakultetin e
Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë: FIEK),
rregullohet: organizimi dhe zhvillimi i studimeve themelore, kushtet e regjistrimit,
kohëzgjatja e studimeve, statusi i studentit, procedura e fitimit të thirrjes akademike
Bachelor i shkencave si dhe çështjet e tjera të rëndësishme për studimet themelore në
Fakultet.

Bazuar në nenin 76 pika 1.3, si dhe nenit 87 pika 2, të Statutit të Universitetit të Prishtinës dhe me
propozim të Komisionit të studimeve të FIEK, Këshilli i Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe
Kompjuterike (FIEK), me datën 08.04.2013 miratoi:

Rregulloren për studime themelore
I.

Dispozitat e përgjithshme
Neni 1
Themelimi

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ( në tektin e mëtejmë FIEK) është ngritur mbi themelet e
Shkollës së Lartë Teknike, e cila ka filluar të punojë në Prishtinë si institucion profesional për drejtimin e
Ndërtimtarisë, Elektroteknikës dhe Makinerisë, më 20 tetor 1961.
Emri selia dhe simbolet
Neni 2

Emri i fakultetit është Fakultei i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Neni 3
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK) është pjesë përbërëse e Universitetit tëPrishtinës “
Hasan Prishtina” ( në tektin e mëtejmë UP) me seli në Prishtinë, Republika e Kosovës, me vendndodhje në
Prishtinë. FIEK është i vendosur në objektin e ish Fakultetit teknik, në adresën : “ Bregu i diellit“: pn., në
Prishtinë.
Neni 4
Fakulteti ka këto simbole:
1. Vulën
2. Gjerdanin e Dekanit

3. Pelerinën e Dekanit
Neni 5
Data e përvjetorit të FIEK-ut është 20 tetor, dita kur ka filluar punën shkolla e lartë teknike në
Prishtinë.
Neni 6
Misioni
1 . Misioni i FIEK-ut buron nga misioni themelor i Universitetit të Prishtinës (Neni 6 i Statutit të
Universitetit të Prishtinës, 2012, si institucion publik autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim
akademik, kërkime shkencore, krijime artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të
veprimtarive akademike). Bazuar në këtë, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka
definuar misionin e tij në shkollimin e të rinjëve në fushën e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike,
në të gjitha nivelete e arsimit të lartë, me qëllim që të jenë në gjendje t`i përgjigjen kërkesave të tregut të
punës në vend dhe më gjerë, t`i përshtaten edukimit të vazhdueshëm në këtë fushë shumë dinamike, si
dhe të kontribuojnë drejtpërdrejtë në zhvillimin e qëndrueshëm teknologjik, social dhe shkencor të
Kosovës.

2 . FIEK Si njësi akademike e UP-së është e përkushtuar që të integrohet në Hapësirën Evropiane të
Arsimit të Lartë (EHEA) dhe Hapësirën Evropiane të Kërkimeve Shkencore (ERA). Ky është
përkushtim dhe orientim strategjik i deklaruar në dokumentet e miratuara që kanë të bëjnë me arsimin e
lartë në nivel kombëtar, në nivel të universitetit dhe gjithashtu në nivel të fakultetit (Ligji Mbi Arsimin e
Lartë, Statuti I UP-së, Rregullorja për studime të doktoratës në UP etj).
II.

Studimet dhe programet e studimeve
Neni 7

Procesi i mësimor në studimet themelore organizohet nga departamentet e FIEK-ut nëpërputhje me
planin dhe programin e studimeve. Në FIEK-ut janë 7 departamente profesionale dhe 1 departament i
përgjithshëm. Secila lëndë që mbahet në FIEK-ut duhet të sistemohet në njërin nga departamentet në
pajtim me vendimin e Këshillit të FIEK -ut. Organizimi i punës në departamente dhe çështjet tjera lidhur
me to, më hollësisht përcaktohen me Rregulloren për organizimin e brendshëm të FIEK-ut.
Neni 8
1. Komisionin e studimeve e themelon Këshilli i FIEK-ut, ndërsa mandati, përbërja dhe përgjegjësitë e
Komisionit të studimeve më hollësisht përcaktohen me Statutin e Universitetit të Prishtinës ( ne tekstin
e mëtejmë StU).
2. Komisioni i studimeve e trajton problematikën e studimeve themelore dhe shërben si organ
këshillëdhënës i Këshillit të FIEK -ut.
Neni 9
Me studime themelore universitare në FIEK nënkuptohet tërësia e procesit edukativ të ngritjes
akademike përmes së cilës fitohet thirrja akademike Bachelor i shkencave
Neni 10
1. Studimet themelore në FIEK aktualisht organizohen në 6 programe të studimit:
a. Sisteme elektroenergjetike (SE)
b. Elektroenergjetikë industriale (EI)
c. Elektronikë (E)
d. Automatikë (A)
e. Telekomunikacion (T)
f. Inxhinieri Kompjuterikë (K)
2. Propozimet për programe te reja te studimit i drejtohet Komisionit te studimeve, i cili pasi analizon
propozimin e përcjell në Këshillin e Fakultetit. Propozimet për programe te reja Këshilli ia drejton
Senatit te UP-së (në tekstin e mëtejmë: SeU) dhe pas ratifikimit ne Senat programi i nënshtrohet
procedurës se akreditimit ashtu si qeshte e parapare me udhëzimet administrative përkatëse dhe Ligjin
për arsimin e lartë.

Neni 11
Studimet themelore në FIEK zgjasin 3 vjet, dhe duhet akumuluar s`pakut 180 ECTS-së kredi.
Neni 12
Plani dhe programi i studimeve themelore konsiderohet pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.
Neni 13
1. Studenti duhet të jetë i njoftuar me planet dhe programet e studimeve, si dhe me rregulloret që
përcaktojnë rregullat e studimit, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e studentit.
2. Në fillim të semestrit studentit duhet t`i ofrohet syllabusi i lëndës përkatëse.
Neni 14
1. Të drejtën për të iniciuar ndryshimet dhe plotësimet e planit dhe programit e kanë të gjitha
departamentet e FIEK.
2. Kjo e drejtë i takon, individualisht, edhe profesorëve, të cilët duhet ta përfitojnë përkrahjen e
departamentit përkatës për iniciativën e tyre.
3. Të gjitha këto iniciativa i shqyrton Komisioni i studimeve, i cili mund të propozojë që ta përcjellë,
apo jo, iniciativën për vendimmarrje në Këshillin e FIEK.
4. Këshilli i FIEK është i obliguar t’i shqyrtoj propozimet e Komisionit të studimeve dhe të merr vendim
përfundimtar për procedim të mëtejmë, në pajtim me StU.
Neni 15
1. Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve shpallet në tabelën e shpalljeve, dhe në ueb faqen zyrtare të
fakultetit, pas miratimit të Prodekanit për mësim të FIEK, së paku 3 ditë para se të filloj semestri.
2. Ky orar shpallet i radhitur sipas programit dhe viteve të studimit.
3. Orari nuk mund të ndryshoj pa miratimin e Prodekanit për mësim.
Neni 16
Ngarkesa e studentit me orë të ligjëratave, ushtrimeve numerike, atyre laboratorike dhe mënyrave të
tjera të mësimdhënies nuk mund të jetë më e madhe se 26 orë në javë.
Neni 17
Mësimdhënësit dhe asistentët janë të obliguar që studentëve t’ju sigurojnë së paku tri termine me
kohëzgjatje njëorëshe për konsultime.Terminet e konsultimeve duhet të jenë të shpallura në derën e
kabinetit të mësimdhënësit apo të asistentit si dhe në ueb faqen e FIEK-ut.

III.

Regjistrimi në vitin e parë të studimeve
Neni 18

Pranimi i studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve bëhet përmes konkursit publik i cili shpallet me
vendim të SeU.

Neni 19
Përcaktimi i kushteve për pranim të studentëve të rinj si dhe zhvillimi i procedurave për shpalljen dhe
zbatimin e konkursit bëhen në pajtim me dispozitat e StU.
Neni 20
1. Numri i studentëve për studime bachelor përcaktohet nga Senati për çdo vit të parë të studimit në
secilën njësi akademike, me propozimin e Këshillit të FIEK-ut.
2. Vendimi bazohet në numrin e përgjithshëm të studentëve që do të shkollohen me shpenzime publike
të ofruara nga ana e Ministrisë si dhe në kapacitetet të cilat i disponon FIEK.
Neni 21
1. Dekani ose Këshilli i FIEK ut, emëron, Komisionet për pranimin e kandidateve në vitin e parë të
studimeve .
1.1 Komisionin qendror ( menaxhmenti i FIEK-ut),
1.2 Komisioni për pranim te dokumenteve ( stafi administrativ ),
1.3 Komisioni për verifikim të dokumentacionit,
1.4 Komisioni i ankesave.
Me këtë rast, asnjëri anëtar nuk mund të jetë i emëruar njëkohësisht në dy komisionet. Përgjegjësitë dhe
obligimet më të hollësishme të komisioneve i përcakton Dekani ose Këshilli i FIEK-ut.
2. Mandati i këtyre komisioneve, në parim, përfundon me përfundimin e procedurës së shpalljes së
listës përfundimtare kualifikuese.
Neni 22.
Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve mund të paraqesin ankesë në pajtim me
procedurën dhe afatet a paraparë me konkursin për pranimin studentëve të ri.

IV. Regjistrimi i semestrave dhe i viteve të studimit
Neni 23
1. Vijimi i procesit mësimor dhe kryerja e obligimeve të tjera të parapara me program të studimeve në
lëndën e caktuar konfirmohet në fund të semestrit me nënshkrim të profesorit në indeksin e studentit ose
në sistemin elektronik për menagjimin e studentëve (SEMS).
2. Konfirmimi mbi kryerjen e obligimeve merret, nëse ndryshe nuk është përcaktuar me programin e
studimeve, kur në evidencën e mësimdhënësit vërtetohet se studenti ka qenë i pranishëm së paku në ¾ e
orëve të ligjëratave dhe të ushtrimeve numerike.
3. Në rastin e ushtrimeve laboratorike nevojitet kryerja e plotë e obligimeve të studentit.
4. Në qoftë se studenti ka munguar me arsye nga ushtrimet laboratorike, atij i lejohen edhe dy afate
kohore për kompensimin e ushtrimeve laboratorike. Afatet shtesë për kompensim të ushtrimeve
laboratorike zakonisht lejohen pas përfundimit të ciklit të plotë të ushtrimeve laboratorike, e më së voni
7 ditë nga përfundimi i semestrit.

Neni 24
1. Vitin e ri akademik studenti e fillon duke u regjistruar në semestrin dimëror.
2. Studenti i rregullt mund ta regjistroj semestrin veror, vetëm pasi ta ketë vërtetuar semestrin dimëror.
3. Studenti nuk mund t’i nënshtrohet provimeve në afatin e janarit, pa e vërtetuar semestrin dimëror,
kurse në afatin e qershorit pa e vërtetuar semestrin veror.
Neni 25
1. Studentit i vërtetohet semestri nëse i ka kryer të gjitha obligimet e parapara me planprogram te
studimeve dhe qe vërtetohet nga mësimdhënësit e lëndëve përkatëse, me vlerë të gjithëmbarshme prej
30 ECTS kredive.
2. Përjashtimisht, pas provave shumë të arsyeshme për shkaqet e mos kryerjes së obligimeve në lëndën
e caktuar, Prodekani për mësim mund t’i lejoj studentit vërtetimin e semestrit edhe pa konfirmimin e
kryerjes së obligimeve në një lëndë zgjedhore. Në këtë rast, studentit i mundësohet kompenzimi i
obligimeve të një lënde zgjedhëse në semestrin vijues
Neni 26
1. Studenti nuk mund t`i japë provimet e vitit vijues të studimeve para se t`i përundoj provimet e
mbetura.
2. Studenti i cili nuk i plotëson kushtet për regjistrim në vitin vijues akademik, është i obliguar që ta
përsëritë regjistrimin në vitin e njëjtë të studimeve.

V. Kushtet dhe rregullat e përgjithshme të studimit
Neni 27
Kushtet dhe rregullat e përgjitshme të studimit janë përcaktuar me StU.

VI. Mobiliteti i studentëve
Neni 28
Mobiliteti i studentëve është rregulluar me StU.

VII. Ndërrimi i drejtimit të studimeve
Neni 29
Ndërrimi i drejtimit të studimeve është përcaktuar me StU.
Neni 30
Kërkesa për ndërrimin e programit te studimeve mund të bëhet nga data 01 -30 shtator, ndërsa marrja e
vendimit përfundimtar lidhur me kërkesën për ndërrim nuk mund të shtyhet më tej se 05 tetor.

VIII. Organizimi i vlerësimit dhe përcaktimi i suksesit akademik
Neni 31
Metodat për arritjen e suksesit akademik, notat për të përshkruar suksesi në provime dhe mënyra e
mbajtjes së provimeve janë përcaktuar me StU.
Neni 32
Këshilli i FIEK-ut e përcakton mënyrën e organizimit dhe mbarëvajtjen e procesit të vlerësimit.

Neni 33
1. Të gjitha provimet mbahen brenda afatit të shpallur, në pajtim me orarin e përhershëm të provimeve
2. Afatet e rregullta të provimeve janë: afati i janarit (dimëror), afati i qershorit (pranveror) dhe afati i
shtatorit (vjeshtor).
3. Afati i janarit fillon me të hënën e parë të javës së plotë pas 15 janarit dhe zgjatë katër javë.
4. Afati i qershorit fillon me të hënën e parë të javës së plotë pas 31 majit dhe zgjatë katër javë.
5. Afati i shtatorit fillon me të hënën e parë të javës së plotë të muajit shtator dhe zgjatë katër javë.
6. Orari i përhershëm i provimeve duhet të përcaktohet në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë
se një provim në ditë.
7. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për studentin.
Neni 34
1. Nëse studenti nuk arrin ta kaloj me sukses pjesën me shkrim të provimit, ai nuk mund t’i nënshtrohet
pjesës me gojë. Në këtë rast konsiderohet se studenti nuk ka kaluar në provim.
2. Nota e provimit zakonisht përfitohet si mesatare e notave me shkrim dhe me gojë, nëse kjo nuk është
përcaktuar ndryshe me programin e studimeve.
Neni 35
Ankesat në lidhje me vlerësimin në provim janë të rregulluara me StU .

IX Punimi i diplomës për bachelor
Neni 36
1. Programet e studimeve bachelor përfundojnë me punimin e diplomës për bachelor dhe me mbrojtjen
publike të diplomës para komisionit në pajtim me programet e tyre të studimeve.
2. Punimi i diplomës për bachelor punohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë teorike
të arritura gjatë kohës së studimit mund të shfrytëzohen me sukses për zgjidhjen e problemeve praktike
në fushat e caktuara shkencore.
3. Punimi i diplomës për bachelor mund të elaborohet bashkë nga dy ose tre student (grup hulumtues)
dhe aty duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.

Neni 37
1. Punimi i diplomës zyrtarizohet në semestrin e fundit të studimeve me peshë përkatëse të ECTS
kredive sipas planprogramit të studimeve.
2. Punimi i diplomës merret me tematikë nga ato lëndë që i takojnë departamenteve profesionale të
FIEK.
3. Në raste të veçanta, me miratim të Komisionit të studimeve, tema e diplomës mund të merret edhe
nga lënda që i përket Departamentit të lëndëve themelore të Inxhinierisë.
Neni 38
1. Për marrjen e temës së punimit të diplomës studenti paraqitet me kërkesën për zyrtarizmin e punimit
të temës së diplomës.
2. Kushtet që duhet t’i plotësoj studenti për të fituar të drejtën e zyrtarizimit të temës së diplomës
përcaktohen me planin dhe programin e studimeve.
3. Kërkesën për zyrtarizmin e punimit të temës së diplomës studenti e merr në Zyrën e shërbimit të
studentëve.
4. Zyrtari përgjegjës nga Zyra e shërbimit të studentëve, me nënshkrimin e tij dhe me verifikim të
prodekanit për mësim, vërtetohet se studenti i ka kryer të gjitha obligimet dhe i plotëson kushtet për
marrjen e punimit të temës së diplomës.
Neni 39
1. Për përgatitjen e punimit të diplomës është paraparë afati prej së paku 1 e më së shumti 3 muaj nga
dita e zyrtarizmit.
2. Në raste të arsyeshme ky afat mund të zgjatet edhe për më së shumti 2 muaj.
3. Kërkesën për zgjatjen e afatit të përfundimit të temës së diplomës me arsyetimin përkatës e bën
studenti, ndërsa vendimin për aprovim e merr Dekani i FIEK, pasi kërkesa të jete aprovuar nga mentori i
kandidatit.
Neni 40
1. Në fillim të çdo viti të ri akademik, departamentet profesionale të FIEK i paraqesin Komisionit të
studimeve propozimet e temave të diplomës.
2. Propozimi i temës së diplomës bëhet nga secili mësimdhënës që ligjëron në departamentin e caktuar,
ku pos titullit të temës duhet të ceket edhe qëllimi i temës dhe literatura.
3. Mësimdhënësi që ka propozuar temën e diplomës e udhëheq studentin në rolin e mentorit deri te
përfundimi i punimit të diplomës.
4. Komisioni i studimeve i aprovon temat e diplomave dhe bën shpalljen e temave të lira për atë vit
akademik.
5. Një mësimdhënës nuk mund të ngarkohet me udhëheqje e më shumë se 8 punimeve të diplomës për
një vit akademik, pos në raste të jashtëzakonshme kur kjo lejohet nga Dekani i FIEK-ut.

Neni 41
1. Punimin e diplomës studenti e dorëzon në tri kopje, së paku 7 ditë para mbrojtjes. Nëse punimi i
diplomës i kandidatit është vlerësuar pozitivisht, shkruhet raporti në fletën e zyrtarizimit.
2. Në bazë të raportit, Dekani i FIEK –ut e lejon mbrojtjen dhe e cakton ditën e mbrojtjes.
Neni 42
1. Mbrojtja punimit të diplomës është publike dhe zhvillohet para Komisionit të përbërë nga tre anëtarë,
të propozuar nga Shefi i departamentit dhe të miratuar nga Dekani i FIEK-ut.
2. Komisioni mban procesverbalin mbi mbrojtjen me gojë të diplomës nga ana e kandidatit.
3. Notën e arritur në mbrojtje, komisioni e shënon në procesverbal dhe në fletëparaqitje.
Neni 43
Kandidatit i cili punimin e diplomës nuk e ka dorëzuar në afatin e zgjatur, apo punimi me shkrim i
diplomës së tij apo mbrojtja me gojë nuk kanë qenë të suksesshëm, i nënshtrohet procedurës së
zyrtarizmit të punimit të diplomës nga fillimi.
Neni 44
1. Studenti i diplomuar në FIEK merr njërën nga thirrjet akademike vijuese, në pajtim me programin e
tij të studimeve :
“Bachelor i Shkencave në Inxhinieri Elektrike (programi përkatës i studimeve) ose
Bachelor i shkencave në Inxhinieri Kompjuterike”.

2. Suksesi i përgjithshëm i studentit në fund të studimeve përcaktohet me notën mesatare e cila paraqet
mesataren aritmetike të notave pozitive nga të gjitha lëndët. Në diplomë shkruhet, nota mesatare gjatë
studimeve dhe nota e punimit të diplomës.
3. Diplomën mbi arritjen e thirrjes akademike e nënshkruajnë: Rektori i Universitetit dhe Dekani i FIEK
4. Deri në ditën e marrjes së diplomës, studentit i lëshohet Certifikata e diplomimit e nënshkruar nga
Dekani i FIEK-ut.
Neni 45
X.

Përgjegjësia disiplinore

1. Këshilli i FIEK mund t’i përjashtoj nga Fakulteti përgjithmonë ose përkohësisht studentët që i shkelin
rëndë rregullat, me propozim te komisionit disiplinor të emëruar nga Këshilli i FIEK –ut.
2. Studentët e akuzuar për shkelje kanë të drejtë të dëgjohen nga Komisioni disiplinor i cili e këshillon
Këshillin e FIEK.
3. Studentët e përjashtuar kanë të drejtë t’i ankohen SeU, i cili mund të konfirmoj ose të zhvlerësoj
vendimin e Këshillit të FIEK.
4. Procedurat e marrjes së studentëve në përgjegjësi disiplinore përcaktohen me rregullore të veçantë.

XI .

Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare
Neni 46

1. Për të gjitha çështjet e tjera që nuk janë përfshirë në këtë rregullore zbatohen dispozitat e ligjeve
sipërore, si StU dhe Ligji mbi arsimin e lartë të Kosovës.
Neni 47
1. Këtë rregullore e miraton SeU me propozim të Këshillit të FIEK.
2. Kjo Rregullore hyn ne fuqi nga dita e miratimit nga Senati i Universitetit të Prishtinës .
3. Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregulloreje bëhen me procedurën të njëjtë me atë të miratimit të
saj.

DEKANI
Prof.Asoc.Dr. Enver Hamiti .

