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KREU VIII:  

PROVIMET DHE DIPLOMIMI I STUDENTËVE 

 

Neni  62 

Kriteret e kalimit në vitin pasardhës  

 

Studenti kalon nga viti i parë në vitin e dytë, kur ka siguruar të paktën 30 kredite të vitit të 

parë. 

Studenti kalon nga viti i dytë në vitin e tretë, kur ka siguruar të paktën 60 kredite nga viti i 

parë dhe i dytë 

Studenti kalon nga viti i trete në vitin e katërt, kur ka siguruar të paktën 110 kredite nga 

viti i parë,  i dytë dhe i tretë 

Studenti kalon nga viti i katërt në vitin e pestë , kur ka siguruar të paktën 150 kredite nga 

viti i parë,  i dytë,  i tretë dhe i katërt. 

Studenti i vitit të fundit që në përfundim të provimeve të vitit rezulton me 30 kredite të 

pashlyera, ka të drejtë t’i likuidoje ato në një periudhë të caktuar nga dekanati, përpara 

sezonit të diplomimit. 

Studenti që shlyen këto detyrime, lejohet të hyjë në mbrojtjen e diplomës. Në rast të 

kundërt, i lind e drejta e shlyerjes së tyre në sezonin e riprovimeve të vjeshtës. 

Studenti lejohet të hyjë në mbrojtjen e diplomës, pasi ka fituar të gjitha kreditet e 

parashikuara në programin  mësimor. 

 

 Neni 63 

Provimet dhe riprovimet 

 

Studenti ka të drejtë të japë provim në tre sezone të rregullta: sezonin e verës, vjeshtës dhe 

dimrit. Në raste të veçanta, me kërkesë të Këshillit Studentor mund të hapen edhe dy 
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sezone (tetor dhe prill), për të cilat ata i nënshtrohen tarifave për shërbimin ekstra të ofruar, 

i cili përcaktohet më vendim të Bordit të Administrimit. 

Statusi i studentëve të cilët i nënshtrohen provimeve të sezonit të muajit tetor, përcaktohet 

me përfundimin e këtij sezoni. 

Studenti i vlerësuar përsëritës në sezonet e rregullta të provimit ka të drejtë: 

Të riprovohet në sezonin e vjeshtës deri në gjysmën e krediteve vjetore (30 kredite) duke 

përfshirë si lëndët e vitit në vijim ashtu dhe ato të mbartura nga vite të mëparshme. 

Të paraqitet në provim në vitin pasardhës, deri në dy herë për provimet e mbartura. Një 

herë në njërin nga sezonet e provimeve sipas përkatësisë së lëndës që mbart (semestri 

përkatës) dhe herën e dytë lejohet vetëm në sezonin e riprovimit. 

 

Neni 64 

Mbrojtja e tezës së diplomës 

 

Në përfundim të programit të studimeve, studentët kanë të  drejtë të  diplomohen. 

Kërkesat e diplomimit janë paraqitur në kurrikulat e çdo programi studimi. Sekretaria 

mësimore është e detyruar t'i përcjellë me shkresë të veçantë përgjegjësit të departamentit 

dhe dekanit të fakultetit listën e studentëve që kanë plotësuar detyrimet e një programi 

studimi dhe çdo detyrim tjetër financiar të cilët kanë të drejtën e provimit te formimit  ose 

mbrojtje e tezës së diplomës. Sekretaria mësimore mban përgjegjësi për saktësinë e të 

dhënave. 

Përgjegjësi i departamentit pas marrjes së listës së studentëve ngre një komision ad hoc, i 

cili verifikon nëse këta studentë kanë plotësuar detyrimet e programit të studimit. Pas 

verifikimit lista e studentëve që kanë të drejtën e mbrojtjes së tezes së diplomës, ose 

provimin e formimit  e firmosur nga anëtaret e komisionit, i përcillet përgjegjësit të 

departamentit. 

Në  përfundim  të  programit  të  studimeve  të  ciklit  të  parë,  për  fitimin  e  diplomës 

parashikohet përgatitja e një teze diplome ose punimi të pavarur. Për fitimin e diplomave 

të ciklit të dytë të studimeve parashikohet përgatitja e një teze diplome, të përpunuar në 

mënyrë krijuese e të pavarur nga studenti. Drejtuesit e temave të diplomës propozohen nga 

departamenti sipas kritereve të përcaktuara në aktet nënligjore dhe miratohen nga Rektori. 
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Mbrojtja e diplomës bëhet e hapur. Procedura e mbrojtjes përfshin një paraqitje të 

përmbledhjes së punimit të diplomës, pyetje dhe përgjigje. Në përfundim juria bazuar në 

vlerësimin  e  udhëheqësit dhe  punimin  e  studentit, bën  vlerësimin  me  notë.  Juria  dhe 

kryetari i saj miratohet nga dekani i fakultetit me propozim të përgjegjësit të departamentit 

dhe përbëhet nga 5 (pesë) vetë. Shlyerja e detyrimeve të programit të studimit dhe çdo 

detyrimi tjetër  financiar dhe  material kundrejt Kolegjit, është  kusht  paraprak për kryerjes 

e mbrojtjes së tezës se diplomës. 

Përgjegjësi i departamentit i përcjellë dekanit të fakultetit listën e studentëve të diplomuar. 

Dekani nëpërmjet një shkrese e përcjellë ketëlistë Rektoratit për të mundësuar pajisjen e të 

diplomuarit me kartonin e diplomës. 

 

Neni 65 

Pajisja me diplomë 

 

Studentët që kanë plotësuar detyrimet e një programi studimi dhe çdo detyrim tjetër 

financiar dhe material kundrejt universitetit pajisen me diplomë e cila është një dokument 

zyrtar. Diplomat e ciklit të parë dhe të dytë shoqërohen me suplementin. 

Suplementi i Diplomës hartohet në përputhje me kërkesat e hapësirës evropiane të arsimit 

të lartë. Ai përshkruan në veçanti, natyrën, nivelin, përmbajtjen, rezultatet e studimeve që 

janë kryer dhe përfunduar me sukses nga mbajtësi i diplomës. 

Diploma nënshkruhet nga dekani i fakultetit përkatës dhe Rektori. Nënshkrimi i Rektorit 

shoqërohet me vulën e Kolegjit. 

 

Neni 66 

Tërheqja e diplomës 

 

Tërheqja e diplomës bëhet personalisht nga i diplomuari, kundrejt nënshkrimit dhe 

evidentohet në regjistrin përkatës. Nëse prania e të diplomuarit është objektivisht e 

pamundur, tërheqjen e diplomës mund ta bëjë një nga pjesëtarët e familjes, i pajisur me 

prokurë të posaçme e cila bashkëngjitet në regjistrin e tërheqjes së diplomave, duke 

paraqitur dhe një dokument identifikimi të tij. 
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Nëse diploma nuk është plotësuar në rregull, i interesuari duhet të mos e tërheq atë dhe të 

kërkojë pajisjen me diplomë të rregullt. 

Nëse i  interesuari e  tërheq diplomën e  parregullt, në rast se  i  humbet origjinali ose i 

dëmtohet ai duke i`u bërë i papërdorshëm, Kolegji nuk lëshon dublikatë. Lejohet vetëm 

dhënia e listës së notave të fituara dhe vërtetim me fotografi i cili është ekuivalent me 

diplomën, pasi nënshkruhet nga rektori, dekani dhe përgjegjësi i zyrës së regjistrimit. 

Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e Kolegjit.  

Diploma e plotësuar në mënyrë të parregullt, asgjësohet me një komision të përbërë prej tre 

anëtarësh të caktuar me urdhër të dekanit me hartimin e procesverbalit përkatës, i cili 

depozitohet në  zyrën e  regjistrimit, përpara se i  interesuari të  pajiset me vërtetim me 

fotografi ekuivalent me diplomën. 

Nëse një shtetas i diplomuar në Kolegjin Universitar "REALD" rezulton me dy dokumente 

diplomimi, diplomë origjinale dhe vërtetim me fotografi ekuivalent me diplomën, do të 

quhet i vlefshëm dokumenti i lëshuar në datën më të vonë. 

Në Kolegj dorëzimi i  diplomave bëhet  me ceremoni të përgjithshme për të gjithë fakultetet 

në shkallë universiteti dhe dorëzimi i diplomave bëhet personalisht nga Rektori, në prani të 

përfaqësuesve të Senatit Akademik, Bordit të Administrimit, personelit akademik të 

brendshëm dhe të jashtëm, personelit administrativ dhe studentëve. 

 

 
 


