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Doracaku do të shërbejë si udhërrëfyes për studentë të Universitetit të Shkencave të 

Aplikuara në Ferizaj ( UShAF) dhe është i bazuar në: 

 Ligjin mbi Arsimin e Lartë të  Republikës së Kosovës nr.... 

 Statutin e Përkohshëm të Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 

 Rregulloren për Studimet Themelore dhe Master 

 Kodin e Etikës  

 Rregulloren mbi Përgjegjësinë Disiplinore të studentëve, etj. 

Përmbajtja e këtij doracaku është e saktë në kohën e botimit të tij. Informacionet mund të 

ndryshojnë varësisht rrethanave dhe zhvillimet evolutive të institucionit. UShAF 

rezervon të drejtën që të përditësojë e vazhdueshëm të të dhënave. Për më shumë 

informata ose paqartësi vizitoni faqen tonë: www.ushaf.net 

 

 

http://www.ushaf.net/


Fjala e Rektorit 

 

Të dashur studentë: 

Mirë se vini në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj model në vend dhe 

rajon. 

 

Përcaktimi i profesionit jetësor dhe krijimi i karrierës, janë çështje kyçe që iu përcjellin 

gjatë tërë jetës. 

Prandaj, duhet të mendojmë thellë se a jemi renditur mirë për të gëzuar  aftësimet dhe 

përgatitjet tona gjatë arsimimit . Thellësisht besoj se keni zgjedhë Universitetin tonë i cili 

është unik në Kosovë, ku krijohen mundësi të mëdha që mësimi teorik të zbatohet në 

praktikë. Që nga momenti i regjistrimit, dhe format e komunikimit  me organet e 

Universitetit, keni krijuar një marrëdhënie të re jetësore e cila përshkohet me rregullative 

ligjore kontraktuale reciproke. 

Universiteti ofron ambient modern për studime, me programe atraktive, mësimdhënës 

të përgatitur, salla mësimi, kabinete, dhe punëtori të domosdoshme për zhvillimin 

normal të mësimit dhe aktiviteteve të tjera të cilat na përkasin për kryerjen e misionit për 

të cilin jemi përcaktuar. 

Programet studimore, struktura e lëndëve, profesionalizmi i stafit, bashkëpunimi me 

biznese dhe kryerja e mësimit praktik në subjektet ekonomike, na jep mundësinë e të 

qenit efektiv dhe të konkurueshëm në tregun vendor dhe më gjerë. 

Ju të nderuar studentë, gjithherë do të jeni në qendër të vëmendjes si për mësimnxënije e 

po ashtu edhe për realizimin e të drejtave themelore të cilat kanë vend të theksuar në 

jetën tuaj studentore. Do të jeni të përfaqësuar në organet qeverisëse përmes Parlamentit 

Studentor, ku nuk do të lejohet kurrfarë ushtrimi i padrejtësisë në asnjë formë  

kundërligjore.  

Jemi universitet i ri, por tashmë e kemi dëshmuar se UShAF është universitet i mundësive 

të shumta, andaj mbetem i përkushtuar që me dinjitet dhe përkushtim, proceset do t’i 

avancojmë deri në fund. 

Ju dëshiroj punë të mbarë dhe rrugëtim të suksesshëm!  

Sinqerisht, 

Prof. Dr. Agron Bajraktari 
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Vizioni  

 

Model kombëtar i një universiteti modern, inovativ dhe i edukimit integrues, ku praktika 

plotëson teorinë dhe ku zhvillohen aftësi profesionale për të mirën e shoqërisë. 

 

 Misioni  

 

Jemi të përkushtuar të ofrojmë arsim cilësor, që të përgatisim profesionist të kualifikuar 

dhe qytetarë të edukuar e të përgjegjshëm për të zhvilluar një karrierë profesionale dhe 

për të udhëhequr një jetë produktive. 

 

Vlerat 

Të mësuarit: Universiteti vlerëson arsimin, i cili është i orientuar drejt punësimit, 

balancon teorinë dhe praktikën, fokuson mësimin aktiv dhe të menduarit kritik dhe nxitë 

përgjegjësinë dhe dëshirën për mësimin tërë jetësorë. 

 

Etika: Universiteti trajton dinjitetin e secilit anëtar të tij me respekt, ndershmëri, barazi 

dhe integritet. 

 

 

Bashkëpunimi: Ndërtimi i partneriteteve me studentë, alumni, biznese dhe industri, 

institucione qeveritare vendore dhe ndërkombëtare, Agjencinë e Akreditimit dhe 

komunitetit të cilit Universiteti i shërben. 

 

Përsosmëria: Ne përpiqemi të jemi të përsosur dhe ekselent në edukim, krijimtari 

shkencore dhe inovacione. 

 

 

Diversiteti: Përqafojmë idetë, besimet, kulturat dhe etnitetet e ndryshme. 

 

 



Të përgjithshme 

 

Regjistrimi në studime 

Secili kandidat që ka kaluar provimin e maturës shtetërore, gëzon të drejtën për të 

konkurruar për regjistrim në studime në UShAF. Të drejtë konkurrimi kanë edhe 

kandidatët jo shtetas të Republikës së Kosovës. 

Kriteret për pranim caktohen nga Ministria si dhe Senati i UShAF. Mënyra e pranimit si 

dhe kriteret janë të rregulluara me rregulloret e studimeve themelore dhe master të cilat 

nxirren nga Senati i UShAF.  

 

Statusi i studentit 

Statusi i studentit fitohet me rastin e regjistrimit në programin e studimit  dhe pajisjes me 

dokument zyrtar (kartelë studenti). Studentët mbajnë status të rregullt, meqenëse 

studime me korrespodencë nuk organizohen në institucionin tonë. 

 

Të gjitha programet mësimore me të cilat funksionon Universiteti, janë të akredituara nga 

Agjencia e Kosovës për Akreditim 

Nga programet e akredituara, në Universitet organizohen studime në dy nivele: 

 studime themelore ( bachelor) profesionale dhe shkencore dhe 

 studime master. 

Korniza Nacionale e Kualifikimeve cakton nivelin e kualifikimit për studentët tanë. 

Studimet themelore (Bachelor)  profesionale dhe shkencore zgjasin  gjashtë semestra ose 

3 vite. Çdo semestër duhet të ketë nga 30 ECTS kredi dhe me rastin e diplomimit studenti 

duhet të ketë të akumuluara 180 ECTS kredi.  Studimet master zgjasin 4 semestra me 120 

ECTS. Çdo semestër duhet të ketë së paku 30 kredi, ndërsa me rastin e diplomimit 

studenti duhet të ketë të grumbulluara 180 ECTS. 

Studimet themelore (bachelor) janë nivel i VI-të ndërsa ai i studimeve master është niveli 

i VII-të. Studenti diplomon me mbrojtjen ne punimit të tezës së diplomës aty ku kjo 

çështje është e përcaktuar në programin mësimor, ndërsa në raste të tjera kur këtë nuk e 

parasheh programi mësimor, studenti diplomon me dhënien e provimit të fundit. Pas 

kryerjes së studimeve fitohet thirrja “bachelor” i programit përkatës, kurse me kryerjen  

e studimeve master fitohet thirrja “master i shkencave” varësisht prej emërtimit të 

programit. 



Studentët pajisen me certifikatë të notave dhe diplomë. Me kërkesë të tyre mund të 

pajisen edhe me certifikatë suplementare (shtesë).  

Studimet 

Çdo program i studimit në UShAF realizohet përgjatë vitit  akademik i cili është i 

organizuar në dy semestra. Ligjëratat në vitin akademik korrespondojnë me 1500 orë 

mësimi, ndërsa një ECTS kredi është e barabartë me 25 orë angazhim për studentin. 

Semestri dimëror fillon me 01.10.- të vitit aktual dhe zgjatë deri me 15 janar të vitit vijues 

(15 javë mësim), ndërsa semestri veror fillon prej 16.02.të viti vijues dhe zgjatë deri me 

31.05. të vitit vijues, po ashtu ( 15 javë mësim). Vëllimi i ECTS kredive sipas Sistemit 

Evropian është 60 kredi për viti akademik.  

Lëndët mësimore 

Studimet mbështeten në syllabuse të programeve mësimore të akredituara. Ato 

realizohen përmes lëndëve përgjatë vitit akademik dhe përveç atyre obligative, studenti 

ka të drejtën e zgjedhjes së lëndëve zgjedhore. 

Regjistrimi i lëndëve 

Në Sistemin e Menaxhimit Universitar (SMU) në fillim të çdo viti akademik bëhet 

regjistrimi i lëndëve mësimore me bartësin e lëndës. Regjistrimi i lëndëve bëhet për çdo 

program mësimor. 

Pushimet për studentë 

Pushimi vjetor për studentë planifikohet për periudhën korrik – gusht. 

Po ashtu edhe pushimi javor, festat shtetërore dhe aktivitetet e ndryshme janë të parapara 

sipas akteve ligjore dhe vendimeve të organeve qeverisëse të UShAF. 

 

Njohja e studimeve 

Njohja e studimeve bëhet në pajtim me rregullat e Konventës së Lisbonës mbi Njohjen 

dhe në pajtim me rregulloret e veçanta të Ministrisë. 

 

Universiteti i pranon kualifikimet (titujt dhe diplomat) e institucioneve të licencuara 

vendore ose të huaja të arsimit të lartë të cilat nostrifikohen nga MAShT sipas 

procedurave të njohjes në pajtim me Udhëzimin administrativ të MASHT-it dhe në 

përputhje të dispozitave të Statutit të UShAF., (neni 104 i Statutit të UShAF).  

 



Ndërrimi i drejtimit të studimeve  

Studenti mund të bëjë ndërrimin e programit të studimit duke përfunduar mësimin në 

një program të studimit dhe duke filluar mësimin në një program tjetër të studimit në 

njësinë e njëjtë apo në njësinë tjetër akademike të Universitetit. Ndërrimi i programit të 

studimit mund të bëhet në mes programeve të studimit me qëllim të arritjes së nivelit të 

njëjtë të arsimit. 

Gjatë ndërrimit të programit të studimit, studentit i lejohet legalisht të filloj programin e 

ri të studimit nëse së paku 50% e provimeve të tërësishme të programit janë të kaluara 

dhe përputhen me programin ku studenti dëshiron të kaloj. 

Regjistrimi në programin e ri të studimeve lejohet më së paku në vitin e dytë të 

studimeve, ose më së miri në vitin e studimeve që vijon pas programit të vjetër të 

studimeve. Më gjërësisht , (neni 110 i Statutit të UShAF). 

Mobiliteti i studentëve 

Mobiliteti në kuadër të programit Erasmus +  i cili është i financuar nga Komisioni 

Evropjan iu mundëson studentëve të cilët e kanë të kryer vitin e parë të studimeve 

bachelor të shkojnë në shkëmbim në ndonjërin prej universiteteve për të cilin UShAF 

paraprakisht ka shpallur konkurs në ueb faqen e Universitetit. Për studentë e regjistruar 

në studimet master kanë të drejtë të aplikojnë që nga semestri i parë i studimeve. Më 

gjerësisht , shih Rregullore për Mobilitet të  UShAF. 

Ligjëratat  (organizimi i mësimit) 

Ligjëratat dhe format tjera të mësimdhënjes dëtjohen nga studentët duke iu përmbajt 

syllabusit të lëndës. Studenti është i obliguar që të marr pjesë në ligjërata të organizuara 

për çdo lëndë mësimore dhe të parapara me syllabus. 

Evidenca dhe dëshmia e pjesëmarrjes së studentëve në ligjërata bëhet përmes listës  për 

vijueshmërinë e studentëve në ligjëratë nga vetë studentët dhe mësimdhënësi i lëndës. 

Kushtet për regjistrim në vitin vijues 

Për të regjistruar vitin vijues të studimeve studenti duhet te ketë të përfunduar vitin në 

pajtim me programin e studimit.  Përjashtimisht kushti për regjistrim të vitit të dytë 

akademik mund të arrihet me minus dy provime të pa dhëna nga viti paraprak. 

Viti i tretë mund të regjistrohet nga studentët nëse  kanë të kryera të gjitha provimet e 

vitit të parë dhe me deri në minus dy provime të pa dhëna të vitit të dytë. 

Senati i Universitetit mund të vendosë kushte dhe kritere të veçanta të kalueshmërisë 

respektivisht regjistrimit të vitit akademik.. 



Studentët e studimeve master, vitin e dytë mund ta regjistrojnë nëse kanë arritur të 

akumulojnë 50% të kredive të vitit të parë. Niveli maksimal i viteve të regjistruara është 

sa dyfishi i studimeve ose sa numrin i viteve të rregullta të studimit.  

Përsëritja e vitit 

Studentët të cilët nuk kanë plotësuar kriteret që të bëjnë regjistrimin e vitit vijues, duhet 

që të bëjnë përsëritjen e vitit (ri-regjistrohen). Studentët regjistrohen në programin e njëjtë 

të studimit ose me programe të ndryshuara i cili ofrohet për atë vit të studimit. Numri 

maksimal i viteve të regjistruara serish është i barabartë me numrin e viteve të rregullta 

të viteve të studimeve përkatës. Lejohet vetëm një ri regjistrim i një viti dhe nuk mund të 

ri-regjistrohet një vit akademik dy herë radhazi. 

Nëse studenti nuk parashtron kërkesë për ri-regjistrim të vitit studimor, konsiderohet 

ndërprerje e studimeve Më gjerësisht , (neni 117 i Statutit të UShAF) si dhe Rregullorja 

për studime themelor dhe master. 

Puna praktike e studentëve 

Për qëllim të aftësim profesional të studentëve, Universiteti në programe specifike 

organizon punën praktike tëe studentëve. Realizimi i punës praktike bëhet në kompani 

të ndryshme me të cilat Universiteti ka të nënshkruara Marrëveshje bashkëpunimi si dhe 

Institutit të UShAF-it. Për studentë përkujdesjen mësimdhënësit e lëndës dhe menaxherët 

e  kompanive ku ata bëjnë praktikën. Nga kompania jepet vlerësim për sukseshmërinë e 

arritur , i cili vlerësim ndikon në notën përfundimtare të lëndës për të cilën studenti ka 

bërë mësimin praktik.  

Organizimi i punës praktike bëhet konfrorm manualit për realizim të punës praktike për 

studentë të UShAF. 

Absolventët 

Pas mbarimit të ligjëratave të vitit të fundit të studimeve, studentit i mundësohet 

periudha prej dy viteve akademike për të përfunduar të gjitha provimet. Gjatë kësaj kohe 

studenti duhet të jep provimin e diplomës që t’i përfundojë me sukses studimet.  Gjatë 

kësaj periudhe studenti mban statusin e absolventit. 

Studenti që ka tejkaluar kohen e paraparë për të përfunduar me sukses diplomën, mund 

të paraqesë kërkese tek dekani i njësisë akademike për zgjatjen e kësaj periudhe vetëm 

edhe për një vit akademik. 

Absolventët janë të obliguar të bëjnë përsëritjen e vitit. Për me shumë informacione, ju 

lutemi referohuni Statutit të Përkohshëm të UShAF. 

 



Ndërprerja e përkohshme e studimeve (suspendimi) 

Studenti mund t’i ndërpres studimet në kohë të caktuar për një vit akademik, me kërkesë 

te ushtruar dhe të arsyetuar me dokumentacion përkatës. Periudha e pezullimit duhet të 

fillojë në fillim të vitit akademik, me kusht që studenti ti kryeje të gjitha obligimet ndaj 

institucionit. 

Kohëzgjatja e përkohshme e pezullimit nuk llogaritet në kohën e studimeve. 

Pas përfundimit të afatit suspendues, studenti është i obliguar që të rikthehet në studime 

me të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Për me shumë informacione, ju lutemi referohuni 

Nenit 118 të Statutit të Përkohshëm të UShAF. 

Kontrolli dhe Vlerësimi i dijeve 

 

Në UShAF vlerësimi i dijës bëhet në mënyrë të vazhdueshme dhe me metoda te 

ndryshme. Qëllimi është konstatimi i punës së studentit për të arritur dhe ruajtur cilësinë 

e dijes.  Këto veprime ndërmerren në përputhje me syllabuset e lëndëve përkatëse. Gjatë 

vlerësimit të studentit merren për bazë, vijueshmëria, aktivitetet gjatë zhvillimit të 

mësimit në ligjërata, kollokfiumet, prezantimet, detyrat puna praktike dhe provimi final. 

Studentëve iu jepet mundësia e vlerësimit të stafit akademik dhe je akademik lidhur me 

suksesshmërinë e kryerjes së punëve, komunikimi i tyre me studentë, angazhimi dhe 

përkushtimi i mësimdhënësit në mësim. Format e vlerësimit bëhen përmes formularëve 

të vlerësimit dhe janë anonim. 

Provimet 

Provimet mund të organizohen veç e veç  për çdo lëndë mësimore ose të kombinohen për 

më shumë lëndë në pajtim me programin e studimeve (provim me komision) 

Në fund të çdo semestri, pas përfundimit të procesit mësimor, organizohet sesioni i 

provimeve.  

Provimet zhvillohen në tre afate:  

 Afati i të dimrit, i cili zhvillohet në fund të semestrit të parë.  

 Afati i verës, i cili zhvillohet në fund të semestrit të dytë.  

 Afati i vjeshtës, i cili zhvillohet në muajin shtator 

Studentëve mund t’iu lejohen edhe afate të jashtëzakonshme (shtesë), me vendim të 

Senatit.  

Provimet janë publike dhe mbahen në këto mënyra: 

 Me shkrim; 

 Me gojë; 



 Me shkrim dhe me gojë; 

 Praktikë. 

Provimet mund të mbahen nga një komision për provime në këto raste, nëse: 

 studenti ankohet, 

 është caktuar me program të studimeve. 

Mënyra e përcaktimit te dijes dhe të dhënies së provimit përcaktohen me programin 

mësimor të lëndës. Mësimdhënësi i autorizuar i shënon notat në SMU. Per me shume 

shih: Rregulloren e Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU). 

 

Përshkrimi Nota Ekuivalenti sipas sistemit 

me shkronja 

Shkëlqyeshëm 10 A 

Shkëlqyeshëm  9 B 

Shume mirë 8 C 

Mirë 7 D 

Mjaftueshëm 6 E 

Pamjaftueshëm 5 F 

 

Paraqitja e provimeve 

Paraqitja e provimeve bëhet në bazë të orarit, i cili duhet të jetë i publikuar në fillim të 

vitit akademik. Orari i provimit duhet të përcaktohet në atë mënyrë qe studenti mos të 

ketë me shumë se një provim në ditë. 

Koha e paraqitjes se provimit, orari i provimeve, tërheqja nga provimi ose mungesa e 

studentit, hyrja më herët në provim, pranimi i provimeve me rastin e transferim dhe 

mobilitetit si dhe çështjeve të tjera lidhur me provime janë të rregulluar më përafërsisht 

me nenin 96 të Statutit të UShAF dhe  Rregulloret për Studimet Themelore dhe Master. 

Provimi me shkrim nuk mund të zgjasë më shumë se tri orë, ndërsa ai me gojë dy orë. 

Provimi mund të mbahet edhe në kohë tjetër me kërkesë të justifikuar nga studentët apo 

mësimdhënësi i lëndës. 

Realizimi i provimeve dhe mbikëqyrja 

Është përgjegjësi e mësimdhënësit të lëndës që të organizojë dhe realizojë mbajtjen e 

provimit. Të gjithë anëtarët e stafit akademik janë te obliguar që sa më shumë të 

përkujdesën për krijimin  e kushteve të favorshme në mënyrë që studentët të jenë më të 



suksesshëm në provim, duke u krijuar hapësira komode dhe duke mbajtur rendin dhe 

qetësinë gjatë mbajtjes së provimit. 

Shpallja dhe ndryshimi i notës 

Pas mbajtjes së provimit, mësimdhënësi i lëndës në afat prej 48 orësh, bënë vendosjen e 

notës në SMU. 

Për çështje të tjera rreth realizimit të të drejtave dhe obligimeve që ka studenti, më 

detajisht janë të rregulluara më Rregulloren për studimet themelore dhe master. 

Certifikata e notave 

Pas kryerjes së provimit, notat e studentëve regjistrohen nga Zyrtaret e Shërbimit të 

Studentëve. Ndërsa sipas kërkesave të studentëve shërbimi studentor bënë lëshimin e 

tyre. Studentët mund të kenë çasje në sistem vetëm për shikim të notës e jo edhe të 

shërbehet me të, për shkak të mungesës së nënshkrimit nga personi adekuat dhe vulosja 

e saj nga zyrtari përkatës. Studenti duhet që personalisht të bëjë kërkesë  për pajisje me 

certifikatë të notave. 

Humbja e statusin të studentit 

Studenti humb statusin për këto arsye: 

 kur vendos të largohet nga studimet; 

 kur i ka përfunduar studimet; 

 kur dështon të regjistrohet në vitin akademik; 

 kur nuk i ka përfunduar studimet në kohën e dyfishtë të kohëzgjatjes së 

studimeve; 

 kur arrin numrin makinal të regjistrimit të serishëm të viteve pa i përfunduar me 

sukses studimet; 

 në rastin e përjashtimit, në bazë të vendimit të nxjerrë pas procedurës disiplinore. 

Studenti mund të kërkojë njëherë t’i vazhdohet kohëzgjatja e studimeve për një apo dy 

vite. Vendimin e merr Këshilli Mësimorë/Shkencor. Shih nenin 118 të Statutit të UShAF. 

Të drejtat dhe obligimet e studentëve 

Studentët që janë pranuar në Universitet kanë të drejtë: 

 Të marrin pjesë në të gjitha ligjëratat, seminaret dhe në mësimet e organizuara në 

lëndët e programit të zgjedhur të studimit sipas mbarëvajtjes së studimeve; 

 Të shfrytëzojnë bibliotekën universitare dhe shërbimet tjera për studentë; 

 Të marrin pjesë në zgjedhjen për përfaqësuesit studentë në organet Universitare: 

Këshillin Mësimor/Shkencor, Senatin si dhe në organet e tjera si Këshilli i Etikës, 

Komisioni Disiplinor për Studentë etj. 



Studentët këto detyra duhet t’i kryejnë me angazhim dhe në mënyrë të sinqertë. Në rast 

të konfliktit të interesit anëtaret e deleguar të studentëve nuk marrin pjesë në takimet e 

organeve qeverisëse të Universitetit 

Me rastin e paraqitjeve të ideve të reja dhe opinioneve nuk rrezikojnë e vendit të studentit 

apo privilegje të tjera nga Universiteti. 

Kanë të drejtë të ankohen në lidhje me cilësinë e procesit të mësimdhënies ose 

infrastrukturë të Universitetit si dhe gëzojnë të drejtën për të kundërshtuar një vendim 

apo veprim të Universitetit ndaj tyre në Ministri apo Gjykatë kompetente. 

Studentët kanë për detyrim: 

 Të respektojnë rregulloret e Universitetit; 

 Te respektojnë të drejtat e personelit dhe studentëve të tjerë; 

 T’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në 

aktivitetet akademike; 

 T’i përcjellin ligjëratat në pajtim me rregullat e programeve të studimeve; 

 Të sillen mirë në lokalet e Universitetit dhe jashtë tyre për të mos e diskredituar 

Universiteti; 

 Të respektojnë rregullat e Kodit Etikë; 

 Të paguajë taksat dhe tarifat të cilat janë të caktuara për studime. 

Më përafërsisht çështjet e të drejtave dhe obligimeve të studentëve rregullohen ne nenin 

115 dhe 116 të Statutit të Përkohshëm të UShAF-it. 

Organizimi i Studentëve 

Studentët kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilëve mund t’iu përkasin 

të gjithë studentët. 

Secila organizatë studentore ka statutin e vet që aprovohet nga anëtarët e saj në pajtim 

me rregullore të përgjithshme të nxjerrë nga Këshilli Drejtues dhe e miratuar nga 

Ministria përkatëse. 

Statuti duhet të përfshijë parimet për mundësi të barabarta dhe mos diskriminim. 

Interesat e studentëve përfaqësohen në Parlamentin e studentëve në nivel të Universitetit. 

Anëtarët e Parlamentit studentor zgjidhen në pajtim me Rregulloren për zgjedhjet 

studentore. 

Propozimet për anëtarë të Parlamentit studentor bëhen në bazë të rezultateve të 

zgjedhjeve në çdo dy vjet. 

Nominimi, mandate, numri i anëtareve të Parlamentit të studentëve dhe zgjedhja e tyre, 

përcaktohen me Statut si dhe Rregulloren mbi punën e Parlamentit të Studentëve. 



Studentët me bursë 

UShAF ofron bursa studimi për studentët më të mirë si formë stimulimi dhe ndikimi në 

arritje të cilësisë më të madhe të mësimit. Përfitues të bursës studentore mund të jenë të 

gjithë studentë të cilët plotësojnë kriteret të cilat i  përcakton Këshilli Drejtues i UShAF-

it. 

Biblioteka Universitare    

UShAF ka një bibliotekë të pajisur me tituj të ndryshëm shkencor dhe hulumtues e cila 

është në dispozicion të studentëve dhe stafit akademik. 

Studentët mund të kenë qasje me literaturë  dhe teza te diplomave të nevojshme për 

studime ku studentët  mund t’i huazojnë por edhe të shërbehen duke shfrytëzuar lokalet 

për lexim.  

Qëllimi i ynë është që biblioteka në vazhdimësi të pajiset me literaturë bashkëkohore dhe 

tituj shkencor e hulumtues që do t’i hyjnë në përdorim studentëve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Shërbimi i Teknologjisë Informative 

Teknologjia Informatike ka një rol të rëndësishëm por është në fazën fillestare të aplikimit 

të saj. Studentët mund të marrin shërbime dhe informacione tek Zyrtari i Teknologjisë 

Informative lidhur me gjërat e përditësuara për studentë. 

Kartela për identifikim  

Çdo studentë i UShAF  duhet të pajiset me ID kartelë pas regjistrimit në studime përmes 

së cilës identifikohet statusi i tij.  

Pagesat e studentëve 

Në studimet themelore (bachelor), studentët e vitit të parë janë të liruar nga pagesat për 

regjistrim të semestrit. Studentët e vitit ë dytë dhe të tretë paguajnë nga 50€ për vit, 

respektivisht nga 25€ për semestër. 

Në studimet master studentët paguajnë: viti i I-rë 300€, respektivisht nga 150€ për 

semestër dhe 150€ për regjistrim të semestrit të III-të. Studentët lirohen nga pagesa e 

semestrit të IV meqenëse paguajnë 100€ për mbrojtje të punimit të diplomës. 

Në të dy nivelet e studimeve, delikati i diplomës paguhet 25€, ndërsa certifikata e 

diplomës paguhet 5€. 

Paraqitja e provimeve në studimet master paguhet 2,5€ 

Tarifat për këto pagesa janë të caktuara nga Ministria përkatëse. 



Përfitimet financiare  

Motivimit të studentëve për të arritur rezultate sa më të mira në mësimnxënje, 

Universiteti i jep një përkushtim të veçantë. 

Ky stimulim manifestohet përmes vizitave studimore të studentëve për aftësim 

profesional të tyre, pastaj përkrahje të projekteve studentore, bursave studentore si dhe 

ndarja e çmimit të studentit të dalluar. 

Të tjera 

Këshilli i etikës në UShAF 

Është organ vendimmarrës i cili promovon dhe mbron vlerat pozitive në mes stafit 

akademik dhe jo akademik. Detyrë parësore e tij është shqyrtimi i sjelljes së personelit në 

tërësi në rastet e shkeljes së etikës e po ashti edhe të sjelljeve të studentëve gjatë 

studimeve. Më gjerësisht  shiko Kodin e Etikës. 

Ruajtja e pasurisë dhe  ambientit të UShAF-it 

Çdo i punësuar, nga stafi akademik, jo akademik dhe ai ndihmës si dhe studentët janë të 

obliguar që të sillen mire në lokalet e Universitetit dhe të ruajnë pasurinë e tij. Kujdesi 

duhet të përkushtohet në ruajtjen e inventarit, si dhe pastërtisë. Po ashtu kujdes i veçantë 

duhet t’i përkushtohet hapësirave të jashtme të cilat i posedon Universiteti.   

Në lokalet e brendshme të Universitetit, rreptësishtë ndalohet pirja e duhanit, ndërsa pirja 

e alkoolit dhe konsumimi i substancave narkotike asesi nuk lejohet dhe do të 

sanksionohet me dispozita nënligjore e ligjore. 

 

 

 

 

 

 


