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KREU I 

DISPOZITA TËPËRGJITHSHME 

  

Neni l 

Objekti i rregullores 

 

Rregullorja e Brëndshme e Programit i diplomës se Integruar i ciklit II ne Stomatologji vendos 

regullat normative të funksionimit të  programit dhe të marrëdhënieve që krijohen midis subjekteve 

pjesëmarrëse në veprimtarinë e zhvillimit të programit. 

Rregullorja përcakton misionin, strukturën e brendshme dhe mënyrën e funksionimit të Programit i 

diplomes se Integruar i ciklit II ne “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, të drejtat dhe detyrimet e 

organeve drejtuese, personelit akademik dhe administrativ, studentëve, bashkëpunëtorëve të jashtëm, 

raportet midis tyre, rregullat për pranimin e studentëve, mësimdhënien, kërkimin, praktikën, 

vlerësimin, diplomimin, publikimet, për krijimin dhe administrimin e të ardhurave, rekrutimin e 

personelit dhe parashikon sanksionet në rastin e shkeljes së rregullores, etj. 

  

Neni 2 

Qëllimi i rregullores 

 

Rregullorja ka si qëllim të sigurojë kuadrin e brendshëm juridik, të nevojshëm për mbarëvajtjen e 

veprimtarisë së Programit i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”. 

 

Neni3 

Baza ligjore 

 

Baza ligjore e kësaj rregulloreje është ligji për arsimin e lartë në fuqi, Statuti dhe Rregullorja ee 

Pergjitheshme e Kolegjit Universitar REALD, si dhe akte të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi për 

arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë, për këto lloj programesh. 

  

Neni 4 

Subjektet 

 

Subjektet e kësaj rregulloreje janë organet drejtuese, personeli akademik dhe administrativ, këshillat 

dhe komisionet e vlerësimit, studentët dhe bashkëpunëtorët e jashtëm. 

  

Neni 5 

Statusi 

 

1. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në Stomatologji është program që ofrohet në 

Fakultetin e Shkencave Mjeksore, Kolegji Universitar REALD. 

2. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” zgjat 12 

semestra akademikë me kohë të plotë, me 360 kredite (ECTS) në total. 



                                                                                       
3. Mbarëvajtja e veprimtarisë Programit të diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe 

Proteza Dentare” monitorohet nga autoritetet drejtuese përkatëse. 

  

Neni 6 

Misioni 

 

Përgatitja e profesionistëve në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, që në përfundim të programit të 

studimit, të zotërojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë e thelluara profesionale për të përmirësuar 

cilësinë e jetës së pacientëve me realizimin e shërbimeve  sipas standardeve cilësore të larta në fushën 

e mjekësisë. 

Neni 7 

Veprimtaria 

 

Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, ka si qëllim 

formimin teorik dhe përgatitjen praktike profesionale, të tilla që të mundësojnë përvetësimin e 

njohurive të rëndësishme lidhur me Shërbimin Klinik dhe Spitalor 

  

Neni 8 

Parimet 

 

1. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” e zhvillon 

veprimtarinë e tij në bazë të parimeve të lirisë dhe cilësisë akademike. 

2. Liria akademike në mësimdhënien akademike nënkupton respektimin e shumëllojshmërisë së 

opinioneve, ideve e metodave dhe garantimin e zhvillimit të lirë, kritik e krijues të mësimdhënies 

e të kërkimit shkencor. Kjo liri akademike ushtrohet në përputhje me planet e programet 

mësimore të hartuara e miratuara nga strukturat akademike të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, 

Kolegjit Universitar REALD, si dhe Departimento di  Science Odontoioatra e Protese, 

Universita  degli Studi di Foggia, për të gjitha lëndët/modulet që përfshihen në të. 

3. Parimi i cilësisë nënkupton zbatimin e standardeve akademike, kërkimore, menaxhuese të 

infrastrukturës, si në aspektin e kërkesave edhe të rezultateve. Respektimi i parimit të cilësisë ka 

për qëllim realizimin e vlerësimit të brendshëm (të vetëvlerësimit), të vlerësimit të jashtëm dhe të 

akreditimit, duke synuar përmirësimin, ndryshimin dhe përparimin e cilësisë së Programit  

diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”. 

 

 

KREUII 

ORGANIZIMI DHE DREJTIMI I PROGRAMIT TE STUDIMIT 

Diplomë e Integruar e Ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”  

                                                                     



                                                                                       
 

 

Neni 9 

                                               Kompetencat e Dekanatit të Fakultetit 

 

1. Miraton programin mësimor të hartuar nga shërbimi dhe propozuar nga Departamenti për ta 

miratuar më tej në senatin akademik të Kolegjit Universitar REALD 

2. Miraton planin mësimor dhe strukturën e studimeve dhe ia kalon për miratim Senatit 

Akademik. 

3. Ndjek ecurinë e veprimtarisë akademike dhe raporton në Rektorat mbi ecurinë e 

veprimtarisë dhe organizimit të programit. 

4. Miraton dhe shpall në fillim të vitit akademik kalendarin e datave të provimeve. 

  

Neni 10 

Personeli akademik 

 

1. Personeli akademik që zhvillon mësim në  Programin  e diplomës së Integruar i ciklit II në 

“Stomatologji dhe Proteza Dentare” , duhet të jetë me titull të paktën "Master i Shkencave". 

2. Pedagogët e huaj pranohen në bazë të marrëveshjes dypalëshe midis Kolegjit Universitar 

REALD dhe Universita degli Studi di Foggia, Itali. 

3. Personeli akademik i ftuar (me kontrate të përkohshme) propozohen nga Dekani dhe 

miratohen nga Senati. 

4. Për çdo semestër akademik, secili pedagog sipas pikës 3 të këtij neni, nënshkruan një 

kontratë pune ku janë parashikuar detyrimet e pedagogut, angazhimet në Programin e diplomës 

së Integruar i ciklit II në Stomatologji, të drejtat dhe përgjegjësitë e pedagogëve: 

a) Të përdorin të gjitha mjediset dhe pajisjet e institucionit për veprimtari në dobi të  zhvillimit 

të Programit diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”. 

b) Të marrin pjesë në komisione dhe veprimtari të ndryshme. 

c) Të kualifikohen në kuadrin e projekteve të këtij programi dhe jo vetëm. 

d) Të zbatojnë kontratën e punës. 

e) Të zbatojnë Rregulloren e Programit  diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe 

Proteza Dentare”, pas miratimit të tij. 

f) Të bashkëveprojnë në mënyrë profesionale, qytetare me kolegët, studentët dhe 

bashkëpunëtorët. 

g) Të realizojnë programin mësimor sipas kërkesave të paracaktuara. 

h) Të krijojnë një klimë bashkëpunimi me studentët dhe kolegët. 

i) Të vlerësojnë studentët në mënyrë profesionale dhe në kohën e parashikuar. 

 

5. Personeli Akademik duhet të zotërojë nivelin C1 të njohjes së Gjuhës italiane, evërtetura 

përmes testeve ndërkombëtare, sipas listës së miratuar nga MASR 



                                                                                       
 

Neni 11 

Përgjegjësi i grupit  mësimor i departamentit që mbulon programin 

 

1. Mban përgjegjësi për komunikimin shkresor në funksion të programit të diplomës së 

Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, me organet drejtuese, personelin 

akademik, me studentët, me bashkëpunëtorët e institucionit. 

2. Bën organizimin teknik të mbledhjeve dhe mban proçesverbalin e mbledhjeve. 

3. Organizon dhe ndihmon stafin akademik në përgatitjen e materialeve mesimore për 

zhvillimin e procesit mësimor të Programit të diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji 

dhe Proteza Dentare”. 

4. Merr në dorëzim korrespondencën dhe materiale të tjera që vijnë në adresë të organeve 

drejtuese të programit diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”. 

5. Arkivon dokumentacionin e programit në fjalë. 

6. Ndihmon departamentin në ecurinë e procesit mësimor në drejtim të respektimit të 

strukturës mësimore, të orarit të mësimit, të provimeve; ecurinë e praktikës, të procesit të temës 

e për mbajtjen e dokumentacionit përkatës të këtyre proceseve. 

7. Ndjek publikimin dhe afishimin e strukturës mësimore, orarit te mësimit, datat e provimeve, 

datat e praktikës, të provimit përfundimtar  dhe lajmërime për veprimtari të ndryshme. 

  

Neni 12 

Struktura e studimeve 

 

1. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” realizohet 

në 12 semestre akademike, në përfundim të programit studenti fiton 360 kredite (ECTS). 

2. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në Stomatologji zhvillohet në ambjentet e 

Fakultetit të Shkencave Mjekësore, si dhe në ambientet e strukturave bashkëpunuese. 

  

Neni 13 

Format e mësimit 

 

1. Veprimtaria akademike realizohet nëpërmjet orëve teorike dhe praktike klinike: leksioneve, 

seminareve,  detyrave të kursit, prezantimeve,  praktikës dhe laboratorit. 

2. Kohëzgjatja e seancave mësimore (në minuta) është sipas përcaktimeve të akteve nënligjore. 

 

Neni 14 

Provimi Perfundimtar 

 



                                                                                       
1. Për të fituar diplomën në Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe 

Proteza Dentare”, studenti duhet të realizojë me sukses, mbrojtjen e diplomës  në përputhje me 

kreditet e përcaktuara në planin mësimor. 

2. Për të fituar të drejtën e hyrjes në mbrojtjen e diplomës, studenti duhet të ketë  marrë 

vlerësime pozitive në të gjitha lëndët mësimore dhe në praktikë, duke marrë kreditet e 

nevojshme. 

  

 

KREU III 

VLERËSIMI I STUDENTIT 

  

Neni 15 

Procedura dhe kriteret e vlerësimit 

 

1. Format dhe kriteret e vlerësimit të studentit përcaktohen në programin e lëndës dhe i bëhen 

të ditura studentëve. 

2. Vlerësimi në një lëndë mund të bëhet: 

a) me provim me shkrim, me gojë ose i kombinuar; 

b) me detyra kursi; 

c) i bazuar në kombinimin e formave të mësipërme të vlerësimit. 

d) Vlerësimi për secilën lëndë mësimore kryhet pas përfundimit të saj me sistemin e notave, ku 

5 është nota minimale kaluese dhe 10 ajo maksimale. 

3. Shkalla e përvetësimit të programit mësimor vlerësohet me sistemin prej dhjetë notash. 

Notat nga 5 ( pesë) e lart janë kaluese.  

4. Me përfudimin me sukses të gjitha detyrimeve të përcaktuara në planin mësimor të Programi 

i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, studenti pajiset me 

diplomë të përbashkët të Kolegjit Universitar REALD, Vlorë dhe Universita degli studi di 

Foggia, Itali. 

  

Neni 16 

E drejta për të hyrë në provim 

 

Studenti fiton të drejtën të futet në provimin e një lënde kur ka shlyer detyrimet që lidhen me atë 

lëndë, të parashikuara për shlyerje në planin mësimor, si  dhe detyrimet financiare. 

 

Neni 17 

Zhvillimi i provimeve 

 

1. Provimet dhe riprovimet, detyrat e kursit dhe prezantimet zhvillohen brenda afatit të caktuar 

në strukturën e vitit akademik. Datat e tyre shpallen që në fillim të vitit akademik. 



                                                                                       
2. Në rast pamundësie të jashtëzakonshme të zhvillimit të provimit ose të prezantimit ditën e 

caktuar, Departamenti, sipas propozimit të pedagogut të lëndës, propozon Dekanatit caktimin 

me urdhër me shkrim të një datë tjetër të mëvonshme, e cila u bëhet e njohur studentëve dhe 

komisionit. 

  

Neni 18 

Komunikimi i vlerësimeve 

 

1. Vlerësimet për lëndë të veçanta komunikohen nga Sekretaria mësimore ose nëpërmjet 

sistemit informatik të Kolegjit Universitar “REALD”. 

2. Dhënia e vlerësimeve bëhet në respektim të plotë të privatësisë së studentit. 

 

 Neni 19 

Dokumentimi i vlerësimeve 

 

Vlerësimet përfundimtare të lëndës/modulit dokumentohen në procesverbalin e provimit dhe në 

Regjistrin e notave. 

 

 

KREU IV 

PRANIMI I STUDENTËVE 

  

Neni 20 

Politika e pranimit 

 

1. Çdo vit akademik, për të ndjekur Programin e diplomës së Integruar i ciklit II në 

“Stomatologji dhe Proteza Dentare” pranohen studentë nga Shqipëria, Italia, Kosova, 

Maqedonia, Presheva, Bujanovci, Medvegja dhe Mali i Zi dhe nga vende të tjera të BE, pasi 

kandidatët kryejnë procedurën e njohjes së diplomave të fituara jashtë vendit pranë ministrisë 

përgjegjëse për arsimin. 

2. Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”  synon të 

jetë një program për të gjithë aplikantët që kanë përfunduar më sukses maturën shtetërore. 

3.  Studenti duhet të zotërojë nivelin C1 të njohjes së gjuhës italiane, e vërtetur përmes testeve 

ndërkombëtare, sipas listës së miratuar nga MASR. 

1. Procedura e aplikimit, konkurimit dhe përzgjedhjes së kandidatëve të cilët aplikojnë për 

Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” kryhet sipas 

përcaktimeve legjislacionit në fuqi ne Kolegjin Universiatr REALD dhe Universita degli Studi di 

Foggia, Itali, për studentët vendas dhe nga trojet shqipfolëse. Pranimi i studentëve nga Italia dhe 

vendeve të tjera të BE bëhet me konkuri të organizuar nga Kolegj. 

  



                                                                                       
KREU V 

STUDENTËT 

  

Neni 21 

Statusi i studenti 

1. Kandidati fitues ka të drejtë të ndjekë studimet në Programi i diplomës së Integruar i ciklit II 

në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, për të cilin konkurroi nëse regjistrohet në Sekretarinë 

Mësimore brenda afateve të parashikuara. Me regjistrimin ai fiton statusin e studentit dhe të 

gjitha të drejtat që burojnë prej tij. 

2. Statusi i studentit përfundon me marrjen e diplomës, me çrregjistrimin ose me përjashtimin e 

studentit nga Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” 

për arsye te shkeljes së akteve normative përkatëse. 

  

Neni 22 

Të drejtat dhe detyrat e studentëve 

 

Studentet e Programi i diplomës së Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” kanë 

këto të drejta: 

1. Të udhëhiqen nga rregulla dhe procedura të formuluara qartë dhe të justifikuara në aspektin 

akademik. 

2. Të kenë në dispozicion të gjithë informacionin që u takon për të gjitha çështjet akademike 

dhe veprimtarinë e programit  diplomës së integruar te ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza 

Dentare”. 

3. Të përdorin pajisjet e institucionit, sipas rregullave përkatëse për të realizuar programin 

mësimor dhe punën e programuar në aktivitetin e tyre mësimor e profesional, bibliotekën dhe 

internetin; 

4. Të njohin dhe të zbatojnë Rregulloren programit  diplomës së integruar i ciklit II në 

“Stomatologji dhe Proteza Dentare”, të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar 

REALD, kërkesat e planit dhe të programeve mësimore dhe të jenë të vetëdijshëm për zbatimin 

e tyre, në të kundërt institucioni nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga 

mosnjohja e tyre. 

5. Të përmbushin në kohë të gjitha kërkesat dhe detyrimet e programeve mësimore, praktikës 

dhe diplomës. 

6. Të përmbushë me korrektësi detyrimet financiare të studimeve  të Programit  diplomës së 

Integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”. 

 

Neni 23 

Tarifa e shkollimit 

 



                                                                                       
1. Tarifa e shkollimit Programit i diplomës së integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe Proteza 

Dentare” propozohet nga departamenti që mbulon programin, dhe pas miratimit në organet 

kolegjiale përkatëse (Dekanat, Senat akademik dhe Bordi i Administrimit) njoftohet për të gjithë 

aplikantët. 

2. Studenti është i detyruar të bëjë pagesën e tarifës së shkollimit në datën e caktuar nga 

institucioni. 

3. Secili kandidat që aplikon në Programi i diplomës së integruar i ciklit II në “Stomatologji dhe 

Proteza Dentare” paguan tarifën e aplikimit, mandat pagesa e të cilit i bashkëlidhet dosjes së 

aplikimit. 

  

  

KREU VIII 

DISPOZITA TE FUNDIT 

  

Neni 24 

 

1. Kjo rregullore mund të përsoset e të korrigjohet, në përputhje me zhvillimet më të reja në 

aspektet teorike dhe praktike të fushës e Stomatologjisë. 

2. Të drejtën e interpretimit të kësaj Regulloreje e ka dekani i Fakultetit Shkencave Mjekësore 

dhe rektori. 

  

  

Neni 25 

Te tjera 

 

1. Në rast mospërputhje ndërmjet kësaj Rregulloreje me Statutin dhe Rregulloren e Kolegjit 

Universitar REALD do të zbatohen dispozitat e këtyre të fundit. 

2. Kjo rregullore hyn në fuqi, menjëherë pas miratimit të saj nga organet përkatëse. 

 

 

 

KRYETARI I SENATIT 

REKTORI 

Prof. Dr. Petrit KOTORI 

 


