RREGULLORJA E STUDIMEVE MASTER

PRISHTINË, 2013

Preambula:

Me Rregulloren (në tekstin e mëtejmë: Rregullore) për studime Master në
Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Prishtinë (në
tekstin e mëtejmë: FIEK), rregullohet: organizimi dhe zhvillimi i
studimeve Master, kushtet e regjistrimit të studimeve, kohëzgjatja e
studimeve, statusi i studentit, procedura e fitimin e thirrjes akademike
Master i shkencës ( Msc.), afatet, paraqitja dhe mënyra e organizmit të
provimeve , procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të
punimit të diplomës për master si dhe çështjet e tjera të rëndësishme për
studimet Master 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:

Rregullore për studime Master
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 seksioni i
elektroteknikës, në kuadër të Fakultetit teknik.
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).
Neni 7
Procesi mësimor në studimet Master organizohet nga departamentet e FIEK në
përputhje me planprogramin e studimeve. Në FIEK 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.
Neni 8
Komisionin e studimeve e themelon Këshilli i FIEK, ndërsa mandati, përbërja dhe
përgjegjësitë e Komisionit të studimeve më hollësisht përcaktohen me Statutin e
Universitetit (në tekstin e mëtejmë: StU).
2. Organizimi dhe zhvillimi i procesit mësimor-shkencor në studimet Master
udhëhiqet nga departamenti përkatës dhe mbikëqyret nga Këshilli i FIEK-ut.
II. Studimet dhe programet e studimeve
Neni 9
1. Me studime universitare Master në FIEK nënkuptohet tërësia e procesit mësimor,
veprimtarisë shkencore dhe profesionale përmes së cilës fitohet titulli Master i
shkencës.
2. Studimet master zgjasin 2 vjet dhe kërkohet akumulimi i 120 ECTS kredive.
Neni 10
1. Studimet Master në FIEK janë të organizuara në 6 programe të studimit :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Sisteme elektroenergjetike (SE)
Elektroenergjetikë industriale (EI)
Elektronikë (E)
Automatikë (A)
Telekomunikacion (T)

(f) Inxhinieri Kompjuterike (K)

Neni 11
1. Studimet Master zhvillohen në të gjitha departamentet në përputhje me
planprogramin e studimeve Master.
2. Planprogrami i studimeve Master konsiderohet pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.
3. Planprogramet e studimeve, me propozim të Këshillit të FIEK, i nxjerrë Senati i
Universitetit (në tekstin e mëtejmë: SeU) në përputhje me StU dhe të njejtat i
nënshtrohen procedurave të akreditimi sic është e paraparë me Ligjin mbi arsimin e
lartë.
Neni 12
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 13
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.
5. Për çfarëdo ndryshimi substancial duhet të kërkohet pëlqimi i Agjencisë Kosovare
për Akreditim.
Neni 14
1. Orari i ligjëratave dhe i ushtrimeve shpallet në tabelën e shpalljeve dhe në ueb
faqen e 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 të studimit dhe viteve të studimit. Orari
nuk mund të ndryshoj pa miratimin e Prodekanit për mësim.

Neni 15
1. Mësimdhënësit dhe asistentët janë të obliguar që studentëve t’ju sigurojnë termine
për konsultime.
2. 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.
Neni 16
Mësimi realizohet në formë të ligjëratave, seminareve, ushtrimeve numerike dhe
laboratorike, punëve eksperimentale, punëve praktike në teren, vizitave studimore,
diskutimeve profesionale, projekteve, konsultimeve profesionale dhe përmes
punimeve shkencore të studentëve.
Neni 17
1. Mësimin në studime Master mund ta zhvillojë mësimdhënësit me punë të
përhershme në Fakultet si dhe të tjerët që kanë thirje shkencore-akademike përkatëse.
2. Mësimdhënësit të cilët mbajnë mësim në këtë nivel duhet të kenë së paku thirrje
akademike Prof.Ass Dr., e në raste të veçanta thirrje shkencore (Dr.sc.)
3. Ushtrimet mund t’i mbajë asistenti që ka së paku gradën shkencore Master, me
miratim nga mësimdhënësi i lëndës dhe Këshilli.

III. Regjistrimi në vitin e parë të studimeve
Neni 18
1. Fakulteti planifikon numrin e studentët sipas kushteve infrastrukturore, burimeve
njerëzore, profesionale dhe shkencore,me propozim të departamenteve përkatëse.
2. Propozimin për regjistrim të studentëve të rinj e bënë Këshilli i Fakultetit, e më
pastaj i dërgohet Senatit të Universitetit për miratim dhe shpallje të konkursit publik,
ku parashihet numri i përgjithshëm i studentëve, kushtet e regjistrimit dhe mënyra e
përzgjedhjes së tyre.
Neni 19
1. Pranimi i studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve bëhet përmes konkursit
publik i cili shpallet me vendim të SeU.
2. 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.
3. Vendimin për numrin e vendeve të lira për regjistrim të studentëve të rinj e merr
SeU, në bazë të propozimit të Këshillit të FIEK.

Neni 20
Për përgatitjen dhe realizimin e testit kualifikues, nëse parashihet me konkurs, Dekani
i FIEK autorizon shefat e departamenteve përkatëse.
Neni 21
1. Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve Master mund të
ankohen kundër vendimit brenda afatit të caktuar kohor siç është e paraparë me
konkurs.
2. Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni qendror i ankesave, në
nivel të rektoratit, ashtu si është specifikuar në StU.
Neni 22
Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim dhe regjistrim është pjesë e kërkesave të
Konkursit të shpallur.
Neni 23
Studenti që regjistrohet në studimet Master preferohet të njohë së paku një gjuhë
botërore.

IV.

Regjistrimi i semestrave dhe i viteve të studimit
Neni 24

Vijimi i procesit mësimor dhe kryerja e obligimeve të tjera të parapara me program të
studimeve në lëndën e caktuar konfirmohet nga profesori në fund të semestrit .
Neni 25
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 26
Përfundimi me sukses i vitit në pajtim me programin e studimit është parakusht që
studenti të regjistrohet në vitin tjetër.
Neni 27
1. Studenti nuk mund ti japë provimet e vitit vijuese të studimeve para se ti japë

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 28
Kushtet dhe rregullat e përgjithshme të studimit janë rregulluar me StU.
Neni 29
1. Të drejtat e studentit nënkuptojnë:
1.1 që ligjëratat dhe ushtrimet të organizohen në vëllimin e paraparë me
programin dhe sipas orarit të përcaktuar,
1.2 që të shfrytëzojnë bibliotekat universitare dhe shërbimet tjera për studentë,
1.3 që afatet e provimeve të mbahen sipas terminëve dhe numrit të paraparë
me StU,
1.4 që studenti të ketë të drejtën e rishikimit të pjesës me shkrim të provimit,
1.5 që të organizohen konsultimet e rregullta me mësimdhënësit dhe asistentët me
qëllim të përvetësimit më të mirë të lëndës mësimore,
1.6 që t’ju sigurohen shënimet e shtypura, ose në trajtë elektronike, të ligjëratave
dhe të ushtrimeve të mbajtura.
1.7 që t’ju propozohet literatura e përshtatshme për lëndën e dëgjuar,
1.8 që studenti të gëzoj edhe të drejtat e tjera të parapara me këtë Rregullore, StU
dhe ligj.
Neni 30
1. Obligimet e studentit nënkuptojnë:
1.1 që t’i respektoj të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë,
1.2 që të sillet mirë si në lokalet e Universitetit, ashtu edhe jashtë tyre për të mos e
diskredituar Universitetin,
1.1 që të marrë pjesë në realizimin e programit të studimeve sipas orarit të
shpallur,
1.4 që për detyrimet e kryera të sigurojnë me kohë nënshkrimet e
mësimdhënësve
1.5 që në afatet e parapara kohore të bëjnë regjistrimin apo përsëritjen e
regjistrimit të semestrave, përkatësisht të viteve të studimit.
1.6 që në afatin paraparë të bëj paraqitjen e provimeve dhe obligimet e tjera të
parapara me këtë rregullore, Statut të Universitetit, dhe ligj.

VI. Ndërrimi i drejtimit të studimeve dhe kalimi i studentëve nga fakultetet

Neni 31
Ndërrimi i drejtimit të studimeve dhe kalimi i studentëve nga fakultetet
janë rregulluar me StU.
VII.

Vlerësimi i dijes së studentit –eshte rregulluar me statut
Neni 32

Vlerësimi i dijes së studentit, përkatësisht i suksesit të tij në studimeështë rregulluar
me StU.

VIII. Përfundimi i studimeve
Neni 33
1. Programet e studimeve master përfundojnë me mbrojtjen e punimit për master në
pajtim me programet e studimeve.
2. Punimi për master punohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar se aftësitë
teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e
problemeve komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore.
3. Punimi i diplomës për master elaborohet nga dy ose tre studentë (grupi kërkimor),
dhe aty duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.
4. Aplikimi për elaborimin e punimit të diplomës për master nga dy ose tre student
vendoset nga këshilli i njësisë akademike.
Neni 34
1. Punimi i masterit zyrtarizohet në semestrin e fundit të studimeve me peshë
përkatëse të ECTS kredive, sipas planit dhe programit të studimeve.
2. Pas përfundimit të studimeve kandidati dorëzon punimin e lidhur në 5 ekzemplar.
3. Pas diplomimit kandidati merr certifikatën e nënshkruar nga Dekani kurse diploma
i lëshohet pas aplikimit nga administrata qendrore me nënshkrim te Dekanit dhe
Rektorit.
4. Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve, varësisht ng programi i studimeve
kandidati fiton thirrjen akademike “
“Master i Shkencave ne Inxhinierine Elektrike” ( programi përkatës) ose
“ Master i Shkencave ne Inxhinierine Kompjuterike”

IX. Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të
diplomës për master
Neni 35
1. Kërkesa për zyrtarizmin e temës së diplomës në studimet Master, mund të
dorëzohet pasi t`i grumbulloj 90 ECTS kredi.
2. Përgatitja e punimit Master do të zgjasë s`pakut 3muaj dhe jo më shumë se 6 muaj,
nga data e vendimit të Këshillit për lejimin e temës.
3. Në raste të arsyeshme ky afat mund të zgjatet edhe për 6 muaj.
4. Kërkesën për zgjatjen e afatit të përfundimit te punimit Master me arsyetim
përkatës e bënë student me pëlqimin e mentorit, ndërsa vendimin e merr Dekani i
Fakultetit.
Neni 36
1. Studenti propozimin e punimit të temës së Masterit ia paraqet departamentit
përkatës.
2. Kërkesa e studentit duhet të përmbajë : propozimin e titulli të temës së Masterit,
qëllimin e hulumtimit, prezantimin e shkurtër të çështjeve që pretendohen të
hulumtohen, metodat e hulumtimit dhe literaturën themelore.
3. Kërkesa e studentit parashtrohet sipas Formularit për parashtrimin e kërkesës për
përshtatshmërie e tezës së masterit ( Formulari 1# Master) i cili është pjesë e kësaj
rregulloreje.
Neni 37
1. Departamenti përkatës duhet t’a shqyrtoje në afat prej një muaji propozimin e
kandidatit dhe të përgatis për Këshill Raportin për përshtatshmërinë si dhe të propozoj
mentorin e temës dhe komisionin për vlerësimin e punimit të temës së Masterit.
2. Raportin për përshtatshmërinë e temës dhe propozimin për mentorin dhe
komisionin për vlerësim e nënshkruan Shefi i departamentit dhe të njejtin e paraqet në
mbledhjen e radhës së Këshillit.
Neni 38
Mentori i propozuar duhet të ketë thirrje profesor i rregullt, i asocuar apo professor
asistent, si dhe të jetë i fushës së temës së propozuar.
Neni 39
1. Komisioni për vlerësim duhet të jetë në përbërje prej 3 anëtarësh prej të cilëve dy
duhet të jenë nga lëmia e ngushtë.
2. Preferohet që njëri nga anëtarët të jetë nga jashtë FIEK-ut.

3. Mentori nuk preferohet të jetë anëtar i Komisionit për vlerësim.
Neni 40
1. Këshilli i FIEK-ut në mbledhjen e radhës shqyrton propozimin e departamentit për
përshtatshmërinë e temës së propozuar për punim master, si dhe cakton mentorin dhe
emëron komisionin për vlerësimin e temës.
2. Nëse Këshilli ka vërejtje raporti i kthehet departamentit, departamenti dhe mentori i
shqyrtojnë me kandidatin vërejtjet dhe i bëjnë përmirësimet plotësuese.
3. Pas plotësimeve përkatëse, propozimi i drejtohet Këshillit sërish.
Neni 41
1. Pasi të ketë përfunduar temën kandidati e dorëzon temën tek zyrtarja Master së
bashku me Formularin e nënshkruar nga mentori ( Formulari 2# Master ) për
pëlqimin që tema i ka përmbushur objektivat dhe mund të shkoj tek komisioni i
vlerësimit.
2. Kandidati punimin e dorëzon në 7 kopje.
Neni 42
1. Studentet Master inkurajohen qe rezultatet e hulumtimeve që lidhen me temën e
masterit t`i prezantojnë në konferenca dhe revista shkencore.
2. Nëse rezultatet janë publikuar në forumet e lartcekura, dëshmitë e publikimeve i
bashkëngjiten punimit të masterit të dorëzuar.
3. Zyrtarja master ia dorëzon materialin komisionit për vlerësim .
Neni 43
1. Komisioni për vlerësim përpilon raportin për vlerësimin e temës në afat kohor deri
30 ditë.
2. Këshilli në mbledhjen e radhës shqyrton raportin e Komisionit për vlerësim. Pas
aprovimit të raportit, caktohet Komisioni për mbrojtje të temës së Masterit.
3. Mentori nuk mund të jetë anëtar i komisionit për mbrojtje.
Neni 44
Data e mbrojtjes caktohet me marrëveshje në mes të komisionit dhe kandidatit dhe për
këtë datë duhet të njoftohet zyrtarja Master së paku 7 ditë para datës së mbrojtjes.
Neni 45
1. Mbrojtja është publike.

2. Njoftimi për mbrojtje publike të temës se Masterit bëhet në web faqen e fakultetit
së paku 4 ditë para mbrojtjes.
3. Mbrojtjen e udhëheq Kryetari i Komisionit.
4. Pas leximit të raportit të komisionit dhe parashtresës së kandidatit, pasojnë pyetjet e
anëtarëve të komisionit dhe përgjigjet e kandidatit, si dhe fjala përfundimtare e
kryetarit të komisionit.
5. Pas përfundimit të mbrojtjes, komisioni tërhiqet për të marrë vendim.
6. Vendimi merret njëzëri ose me shumicë votash , ndërsa vlerësimi mund të jetë :
Me sukses

ose

Nuk e mbrojti.
7. Tema e masterit duhet te punohet sipas modelit ( template) i cili eshte pjese e kësaj
rregulloreje.( Formulari 3# Master).

XI. Përgjegjësia disiplinore
Neni 46.
1. Komisioni Disiplinor i FIEK-ut, i propozon organit përkatës që të marre masa ndaj
studenteve të cilët i shkelin rregullat në FIEK, duke u bazuar në Rregulloren për
procedurë disiplinore të UP-se
2. Studentët të cilët akuzohen për shkelje qofte të lehtë apo shkelje të rëndë disiplinore
kanë të drejtë të dëgjohen nga Komisioni disiplinor .
3. Studentët e pakënaqur me Vendimin me të cilin i është shqiptuar masa disiplinore,
kanë të drejte ankese. Ankesa i drejtohet organit te shkallës së dytë ( komisionit të
ankesave ).

XII. Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare
Neni 47.
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 48.
1. Këtë rregullore e miraton SeU me propozim të Këshillit të FIEK.
2.Studentët që nuk i kanë kryer studimet në periudhën e paraparë, i vazhdojnë

studimet në pajtim me rregullat e studimeve të përcaktuara me këtë rregullore.
3. Kjo rregullore hyn në fuqi nga dita e miratimit nga SeU.
4. Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregulloreje bëhen me procedurën të njëjtë me
atë të miratimit të saj.
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