
Programet e studimit (PS) 
 

Informata të përgjithshme 
 

Përgatitja e mësimdhënësve ka filluar në gjysmën e dytë të viteve të gjashtëdhjeta (1958) 

në nivel të shkollave të larta. Fillimisht është themeluar si Akademi Pedagogjike me 

Vendimin e Kuvendit Komunal të Gjilanit, nr. 01-61-12, dt. 18. Shtator 1973, ndërsa punën 

e filloi më 25. dhjetor 1975. Në vitin e parë të studimeve qenë regjistruar 166 studentë 

shqiptarë, prej tyre 37 edukatore dhe 129 në mësimin klasor. Mësimin për këta studentë e 

zhvillonin dy profesorë në marrëdhënie të rregullt pune dhe pesë bashkëpunëtorë të 

jashtëm. 

Prej vitit 1978 Akademia Pedagogjike e Gjilanit u shndërrua në Qendër për Arsimin e Lartë 

të Mësimdhënësve, ndërsa nga viti akademik 1978/79 filloi punën edhe grupii Gjuhës dhe 

i Letërsisë Shqipe, dhe grupi Matematikë-Fizikë cili pushoi së punuari në vitin shkollor 

1983/84. 

Në vitin shkollor 1980/81, Qendra për Arsimin e Lartë të Mësimdhënësve u transformua 

në Shkollë të Lartë Pedagogjike “Skënderbeu”, ku punuan dy grupe mësimore: 

▪ Grupi për Edukatore të Enteve Parashkollore dhe 

▪ Grupi për Mësim Klasor (fillor). 

Në vitin 2001 Senati i Universitetit të Prishtinës aprovoi planet mësimore të mbështetura 

në Deklaratën e Bolonjës për nivelin Baçelor, në kuadër të Fakultetit të Edukimit. Nga viti 

akademik 2002/2003 regjistrimi i studentëve do të bëhet në kuadër të Fakultetit të 

Edukimit, Qendra në Gjilan. 

Me vendimin nr. 33/01 të datës 7.5.2003, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

vendosi që Fakulteti i Edukimit, me qendrat rajonale në Prishtinë, Gjakovë, Prizren dhe 

Gjilan, i themeluar me Vendimin Administrativ të datës 9 shtator 2002 nga viti akademik 

2003/2004 filloi të zhvillojë dhe të zbatojë programin mësimor për përgatitjen e 

mësimdhënësve për ciklin e mesëm të ulët –mësimdhënës lëndorë. 

Në shtator të vitit 2004 Senati i UP-së, me propozimin e Bordit të Përbashkët Drejtues, 

aprovoi planet mësimore edhe për qendrën e Fakultetit të Edukimit në Gjilan. 

Nga viti akademik 2010-2011 në kuadër të Universiteit të Prishtinës u hapën edhe qendrat 

e këyre fakulteteve në Gjilan; Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti Juridik. 

Të tri këo qendra të fakulteteve, me vendimin e Këshillit Themelues të UKZ-së të datës 

30.10.2013 shndërrohen në tri fakultete përkatës të UKZ-së. 

Ndërkaq, në mbledhjen e dytë të Senatit të UKZ-së më 26.12.2013 miratua programi i ri i 

Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, i cili filloi punë më 1.10.2014.  

 

 

 

 



 

Rregulloret dhe procedurat për zhvillimin/ rishikimin dhe aprovimin e 

kurrikulave të reja 

 

Deklaratën e Bolonjës. Miratimi i programit shkon duke e respektuar një zinxhir hierarkik 

të paraqitur më poshtë: 

▪ Propozimi i programit nga fakulteti, departamenti, 

▪ Këshilli i Fakultetit,  

▪ Dekani, 

▪ Zyra për Cilësi dhe Zyra për ECTS,  

▪ Komisioni i Studimeve,  

▪ Senati i Universitetit.  

Mandej, një komisioni i ngushtë professional, i formuar nga Rektori apo Senati përpilon 

Planprogramin, duke u mbështetur në programet e ngjashme të universiteteve evropiane 

dhe në nevojat, kushtet dhe specifikat të cilat i ka në dispozicion. Komisioni profesional 

ua propozon Zyrës për cilësi dhe Zyres për ECTS, Planprogramin për shqyrtim. Zyra për 

cilësi, shqyrton programin në aspektin kualitativ, duke e krahasuar atë me programet e 

ngjashme evropiane, të regjionit dhe më gjerë. Zyra për ECTS, shqyrton programin në 

aspektin e cilësisë, duke u fokusuar në angazhimet e studentit për semestër dhe në kreditë 

e transferueshme në universitetet tjera. Në vazhdim dy zyrat i japin propozim Komisionit 

për studime të Senatit i cili duke u bazuar më së shumti në apsektin ligjor dhe në propozimet 

e zyrave për cilësi dhe për ECTS, i jep rekomandim Senatit, që programi i propozuar të 

miratohet. Senati i Universitetit e miraton Planprogramin. 

 

 Rregullorja për vlerësimin e studentëve dhe progresin e tyre gjatë studimeve 

 

Mënyra e organizimit të procesit mësimor, si edhe vlerësimi i të arriturave të studentëve 

bëhet konform pikës 9 të Rregullores për studime të UKZ-së.  

Në Rregulloren e studimeve janë përcaktuar organizimi i studimeve, kohëzgjatja e 

studimeve, kushtet e regjistrimit, kriteret e kalueshmërisë në vitin vijues, ndryshimin e 

programit të studimeve, kalimin nga/në fakultetet e tjera, organizimi i provimeve, të drejtat 

dhe detyrat e studentit, organizimi i studentëve, përfundimi dhe diplomimi i studentëve etj.  

Paraqitja e provimeve bëhet gjatë tri afateve të rregullta: për afatin e janarit prej 15 deri më 

20 janar, për afatin e qershorit prej 1 deri më 5 qershor, për afatin e shtatorit prej 20 deri 

më 30 gusht. 

Mësimdhënësi është i detyruar që pas përfundimit të provimit, më së largu brenda 24 orësh 

t’ia dorëzoi zyrtarit të shërbimit të studentëve raportin e provimeve, bashkë me listën e 

studentëve, si dhe kopjet fizike të fletëparaqitjeve të shkarkuara nga SEMS-i. Format e 

mbajtjes së provimit janë: provimi me shkrim, provimi me gojë, provimi me shkrim dhe 

me gojë, provimi me test, provimi praktik dhe kolokuiumi.  

Vlerësimi i provimit shprehet me notë:  

▪ Nota 10 dhe 9 – shkëlqyeshëm A, B  

▪ Nota 8 -  shumë të mirë C  



 

▪ Nota 7 -  mirë D  

▪ Nota 6 – mjaftueshëm E  

▪ Nota 5 – pamjaftueshëm F  

Studentët duhet të arrijnë notën minimale 6 për kalueshmëri, që do të thotë se studentët 

duhet të arrijnë minimum 51 % të notës përfundimtare për lëndët përkatëse. 

 

Rregulloret dhe procedurat për punimin e temave të diplomës BA, MA dhe PhD 

 

Temat e diplomave organizohen në bazë të Rregullores për studime të UKZ-së. Disa nga 

procedurat janë se studentët duhet të punojnë temën individualisht, 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.  

Studentët mbikëqyren nga një profesor, gjatë tërë fazës së punimit të temës dhe këshillohen 

në lidhje me çështjet që kërkohen. Afatet për mbrojtjen e diplomës janë: afati i janarit, afati 

i qershorit dhe afati i shtatorit.  

Mbrojtja është publike dhe bëhet para komisionit prej tre anëtarësh. 

 

 

 Dokumenti mbi marrëdhëniet (raportet) e planifikuara ligjore ndërmjet UKZ-

së dhe studentëve 

 

Marrëdhëniet ndërmjet studentëve dhe fakulteteteve të UKZ-së janë të përcaktuara në bazë 

të Rregullores për studime baçelor, ku përcaktohen të drejtat dhe obligimet e studentëve, 

si dhe të institucionit.  

  



 

Rregulloret dhe procedurat për punimin e temave të diplomës BA, MA dhe 

PhD   

 

Temat e diplomave organizohen në bazë të rregullorës për studime në Universitetin 

‘’Kadri Zeka’’ në Gjilan. Disa nga procedurat janë se studentet duhet të punojnë 

temën individualisht 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.  

Studentët mbikqyren nga një profesor gjatë tërë fazës së punimit të temës dhe 

këshillohen ne lidhje me çështjet që kërkohen. Afatet për mbrojtjen e diplomës janë: 

afati i janarit, afati i qershorit, dhe afati i shtatorit.  

Mbrojtja është publike dhe bëhet para komisionit prej tre anëtarësh. 

Dokumenti mbi marrëdhëniet (raportet) e planifikuara ligjore ndërmjet 

UKZ dhe studentëve 

 

Mardhëniet ndërmjet studentëve dhe Fakulteteteve të Universitetit “Kadri Zeka” 

janë të përcaktuara në bazë të Rregullorës për studime baçelor (shih Aneksi: 

Rregulloret për studime baçelor) ku përcaktohen të drejtat dhe obligimet e 

studentëve dhe të institucionit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


