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UNIVERSITETI PUBLIK “KADRI ZEKA” GJILAN 
”Zija Shemsiu” pn. 60000 Gjilan, Kosovë 

Tel: +381 (0) 280 390 112; 

URL: http://www.uni-gjilan.net; 

E-Mail: info@uni-gjilan.net 

FAKULTETI I EDUKIMIT 

I. KËRKESË PËR LEJIMIN E PUNIMIT TË DIPLOMES NË BAÇELOR 

TË DHËNAT E STUDENTIT 

Emri (emri i prindit) dhe mbiemri  

Adresa e përhershme 

Nr. telefonit / E-mail 

ID Regjistri 

Departamenti 

Programi  i studimeve 

TË DHËNAT E KËRKESËS 

Titulli i punimit 

Lënda mësimore 

Emri i mentorit 

Nënshkrimi i mentorit 

Nënshkrimi i studentit 

Data e paraqitjes 

Bashkangjitur: Pasqyra e notave të verifikuara. 

Vërejtje: Pjesa e I-rë e Formulari-1 të kërkesës plotësohet me kompjuter dhe i njëjti pasi të jetë 

nënshkruar nga studenti dhe mentori dorëzohet dhe protokollohet në shërbimin e administratës 

për çështje të studentëve të studimeve Baçelor, duke ia bashkangjitur dokumentit(ve) të 

lartcekura. 

SHËRBIMI PËR ÇËSHTJE TË STUDENTËVE  Ref.nr. ____/_____ Dt. ____/_____/2020
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II. APROVIMI I KËRKESËS DHE CAKTIMI I KOMISIONIT PËR VLERËSIM  

DHE MBROJTJE TË PUNIMIT TË DIPLOMES NË BAÇELOR 

 
KËSHILLI I FAKULTETIT TË EDUKIMIT 

Data e lejimit të diplomës1  

Data e dorëzimit të diplomës2  

Anëtarët e komisionit profesional 

për vlerësim dhe mbrojtje 3 

 

1. Prof.Ass.Dr. ________________________________, Kryetar 

2. Prof.Ass.Dr. ________________________________, Anëtar 

3. Prof.Ass.Dr. ________________________________, Mentor 

 

Data e mbrojtjes së diplomës4  

Nënshkrimi i dekanit  

Vërejtje  

 

 
Vërejtje: Pjesa e II-të e Formulari-1 të kërkesës plotësohet nga zyrtari i autorizuar në shërbimin 

e administratës të studimeve Baçelor. 

                                                           
1 Data e lejimit të diplomës, nënkupton datën e aprovimit zyrtar të kërkesës nga Këshilli i fakultetit dhe vërtetohet 

me nënshkrimin e dekanit. Tema e lejuar e diplomës nuk mund të mbrohet para 30 ditësh nga dita e lejimit.  
2 Data e dorëzimit të diplomës, nënkupton që pas përfundimit të hartimit të punimit të diplomës dhe aprovimit nga 

mentori, studenti është i obliguar që punimin e diplomës me kopertina, ta dorëzoj në 5 kopje, në shërbimin e 

studentëve, së paku 7 ditë para ditës së mbrojtjes. 
3 Vlerësimi i punimit të diplomës. Pas pranimit të punimit të diplomës, komisioni në afat prej 10 (dhjetë) ditësh bënë 

vlerësimin e punimit me shkrim të diplomës dhe nëse vlerësimi është pozitiv, në bashkëpunim me Dekanin e 

Fakultetit, e cakton datën e mbrojtjes me gojë. 
4 Data e mbrojtjes së diplomës. Tema e lejuar duhe të mbrohet në afatin prej 6 muajve, pas këtij afati tema e 

lejuar anulohet dhe student duhet të zgjedh tem 
 


