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Në pajtim me nenin 31, paragrafi 3, pika 3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4 Ligjit të Arsimi i lartë Nr. 04/L-037, neni 93, 
pika 3 e Statutit të Kolegjit, Senati në mbledhjen e mbajtur më 31.03.2021 e miratoi këtë Rregullore 
Disiplinore të Kolegjit. 
 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Objekti i Rregullores 
Neni 1 
Me Rregulloren Disiplinore të Alma Mater Europaea Campus College “Rezonanca” përcaktohen obligimet 
e studentëve, shkeljet e vogla dhe të mëdha disiplinore, masat disiplinore, organet kompetente 
disiplinore dhe rregullat e procedurave disiplinore, procesi i vendosur mbi ekzistencën e shkeljeve 
disiplinore dhe  
Shqiptimi i masave disiplinore. 
 
Neni 2 
Statusin e studentit e fiton personi i regjistruar në Fakultet sipas kritereve të përcaktuara me Statutin e 
Kolegjit dhe me Rregulloren e studimeve brenda afateve të parashikuara me konkurs. 
Me regjistrimin në Fakultet, studenti i fiton të drejtat e studentit të rregullt, si dhe merr obligimet e 
parapara me Statut, me Kodin e Etikës dhe me këtë Rregullore.  
 
Neni 3 
Studenti është i obliguar që të zbatojë me përpikmëri obligimet nga neni 2 i kësaj Rregulloreje dhe të 
mbrojë pasurinë, prestigjin dhe dinjitetin e Fakultetit. 
 
Neni 4 
Në rast të shkeljes së detyrimeve të studentit, kundër tij mund të ngritet procedura disiplinore në bazë të 
kësaj Rregulloreje. 
 
Neni 5 
Studenti i përgjigjet Fakultetit në mënyrë disiplinore dhe materiale. 
Përgjegjësia disiplinore e studentit paraqet përgjegjësinë për thyerrjen e rregullave të sjelljes dhe 
thyerrjen e obligimeve ndaj Fakultetit. 
Përgjegjësia materiale paraqet përgjegjësinë për dëmet materiale që i shkakton studenti Fakultetit. 
Studenti i cili i then rregullat e sjelljes dhe të obligimeve jep përgjegjësi disiplinore, dhe nëse 
njëkohësisht i ka shkaktuar edhe dëme materiale, jep edhe përgjegjësi materiale. 
 
Marrëdhënia e shkeljeve disiplinore, veprat penale dhe shkeljet 
Neni 6.  
Përgjegjësia e përcaktuar ligjërisht për shkelje disiplinore që ka elementet e krimit apo veprës nuk 
përjashton procedurat penale ose kundërvajtëse.  
Organet disiplinore nxjerrin Vendimin lidhur me ekzistencën e veprës penale, shkeljes dhe të fajit të 
autorit të veprës.  
Organet disiplinore mund të ndërprejnë procedurën disiplinore deri në përfundimin e procedurës penale 
për një vepër penale të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  
Dispozitat e paragrafëve. 2 dhe 3 të këtij neni do të zbatohen për vendimin e marrë në procedurat 
kundërvajtëse. 
 
Kompensimi i dëmeve materiale 
Neni 7 
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Studenti është i obliguar të bëjë kompensimin nëse shkakton dëme material me vetëdije ose nga 
pakujdesia e skajshme.  
 
Sjellja e studentëve 

Neni 8 

Studentët në ambjentet e Kolegjit, duhet:  

a) Të zbatojnë orarin e mësimit dhe t’u përmbahen rregullave të sanksionuara në Statutin dhe 
Rregulloren e Kolegjit;  

b) Të paraqiten në mënyrë serioze dhe dinjitoze në ambientet e institucionit, që nënkupton një veshje të 
përshtashme, pantallona ose funde jo më të shkurtër se gjuri dhe bluzë ose këmishë me mëngë të 
shkurtëra ose të gjata, jo dekolte, si dhe përdorimin e një fjalori të përshtatshëm, me intonacione të 
rregullta sipas normave të etikës, moralit dhe të mirësjelljes;  

c) Të respektojnë personelin akademik, ndihmës mësimor shkencor dhe personelin administrative, 
shokët dhe rregullat e mësimit. T’u drejtohen personelit akademik dhe atij administrativ në vetën e dytë 
shumës si edhe me titujt e plotë akademik përkatës;  

d) Të mos kryejnë veprime dhe gjeste provokuese ose ngacmuese ndaj personelit akademik ose 
studentëve të tjerë, në mjediset e institucionit;  

e) Të mos ofrojnë në asnjë formë, privilegje, përfitime, ndërhyrje, favorizime, pagesa ose dhurime, vetë 
ose nëpërmjet personave të tjerë, me qëllim marrjen e rezultateve të larta, ose favorizime të tjera, të 
cilat lektori ose anëtarë të tjerë të personelit të Kolegjit mund t’i kryejnë për shkak të detyrës;  

f) Të mos kopjojnë, të mos mashtrojnë gjatë proçesit mësimor, si dhe të mos shmangen nga shlyerja e 
detyrimeve mësimore;  

g) Të mos konsumojnë pije alkoolike ose duhan në ambientet e institucionit;  

h) Të mos përdorin celular dhe ta mbajnë atë të fikur gjatë orarit të mësimit ose provimit në auditor;  

i) Të përdorin tekstin mësimor gjatë kohës së provimit, vetëm nëse ky veprim është miratuar nga 
fakulteti ose njësia përkatëse;  

j) Studenti i cili përfshihet në një veprim të ndaluar ose thyrje ligji i cili rezulton në prishjen e orës së 
mësimit mund të urdhërohet nga pedagogu të lërë auditorin për periudhën e mbetur të ores së mësimit. 
Për përjashtime më të gjata si pasojë e prishjes së ores së mësimit duhet të merren vendime me shkrim 
nga organet përkatëse;  

k) Të mbajnë me vete përgjatë procesit mësimor kartën identitetit apo të studentit të dhënë nga Kolegji , 
dhe ta paraqesin/dorëzojnë atë sipas një kërkese të bazuar nga anëtarët e stafit akademik ose 
administrativ të Kolegjit.  

Si anëtarë të Kolegjit , studentët gëzojnë të drejtat dhe liritë si vijon:  

a) Çdo student ka të drejtën të jetë i lirë nga diskriminimi racor, fetar, etnik, përkatësia politike, mosha, 
gjinia dhe aftësive të kufizuara.  

b) Studentët kanë të drejtën e lirisë së shprehjes, të mbledhjes dhe grupimeve për aq kohë sa shfrytëzimi 
i këtyre lirive pajtohet me politikat e Kolegjit, nuk ndërhyn në drejtimin efektiv të kurseve universitare 
dhe respekton të drejtat e të tjerëve;  

c) Studentët janë të lire të organizojnë dhe marrin pjesë në organizata studentore, për të promovuar 
interesin e tyre të përbashkët brenda Kolegjit. Organizata e studentëve është e lirë të shqyrtojnë dhe 
diskutojnë të gjitha çështjet e interesit, në zbatim me rregulloren e Kolegjit. Organizata e studentëve 
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mund të gëzojnë privilegjin të përdor godinat, lehtësirat dhe shërbimet e Kolegjit sipas politikave dhe 
procedurave administrative të Kolegjit.  

d) Studentët kanë të drejtë të jenë të lire dhe te pa cenueshem nga çdo lloj ngacmimi nga anëtarët e 
komunitetit të Kolegjit. Studentët kanë të drejtë dhe përgjigjësinë të raportojnë, në mirëbesim dhe pa 
frikë hakmarrjeje, çdo shkelje të këtij Kodi ose politike akademike dhe administrative të Kolegjit tek 
drejtuesit akademik ose administrativ të Kolegjit.  

Studentët e akuzuar për shkeljen e këtij Kodi kanë të drejtat e mëposhtme:  

a) Të kenë në dispozicion të gjitha rregulloret dhe procedurat e Kolegjit lidhur me funksionimin e procesit 
disiplinor;  

b) Të vihen në dijeni dhe të sqarohen siç kërkohet për akuzat e mbetura pezull;  

c) Të jenë të lire nga kërcënimet e personelit të Kolegjit në zgjidhjen e çështjes disiplinore.  

d) Të përballen me akuzuesin (it) dhe të kenë mundësi të ripyesin ata/ndonjë dëshmitar të pranishëm.  

e) Të jenë të lirë nga kontrollet ose konfiskimet, përjashtuar rasteve kur këto bazohen në shkaqe të 
arsyeshme dhënë nga zyrtarët përkatës.  

 

Sjelljet e ndaluara 

Neni 9 

Sjelljet e ndaluara përfshijnë veprimet të përkufizuara si më poshtë:  

a) Ndërhyrje ose përçarje që pengon, dëmton misionin e Kolegjit, proceset ose funksionet që shkelin të 
drejtat e të tjerëve. Veprat penale përfshirë këtu janë: pushtimi i çfarëdo ndërtese të Kolegjit; ose 
pasurisë ose pjesë të tyre paautorizimin e Kolegjit, bllokimi i hyrjes ose daljes së ndonjë ndërtese të 
Kolegjit; vendosjen e zjarrit ose me ndonjë mjet tjetër, duke dëmtuar ndërtesë, pronën ose pasurinë 
universitare;  

b) Përdorimi, shpërndarja e substancave narkotike ose të rrezikshme, me përjashtim kur lejohet 
shpehimisht me ligj, Kolegji ndalon mbajtjen, përdorimin, shitjen ose shpërndarjen e substancave të 
paligjshme ose substancave të kontrulluara;  

c) Sjellja e çrregullt, abusive, e dhunshme ose shprehje tepër e zhurmshme. Çdo përpjekje ose kërcënim i 
paramenduar me synimin lëndimin e përsonit tjetër, së bashku me aftësinë e dukshme për ta bërë këtë 
është e ndaluar. Një sjellje e çrregullt mund të kryhet pa prekur, goditur, ose bërëm dëm trupor. Në 
varësi të rrethanave një faktor lehtësues për këtë akuzë mund të jetë vetë-mbrojtja.  

d) Kërcënimi ose ushtrimi i dhunës fizike janë të ndaluara;  

e) Zbatimi i programeve ose aktivitetve që përbëjnë shkelje të së drejtës vendore ose shtetërore dhe 
politikave të Kolegjit. Studentët janë të ndaluar të flasin në emër të Kolegjit, me ndonjë organizatë të 
medias të folur ose të shkruar. Studentët janë të ndaluar të ftojnë në ambjentet ose eventet e Kolegjit 
organizata të mediave, përjashtuar rastet kur merret leje me shkrim nga autoritetet drejtuese. Studentët 
si individë ose përfaqësues të organizatave studentore janë të ndaluar të hyjnë në marrëveshje verbale, 
me shkrim ose në kontrata që kanë për qëllim të lidhin, detyrojnë, ose krijojnë ndonjë lloj përgjegjësie 
për Kolegjin. Kolegji do të njohë gjithë këta student individualisht përgjegjës për pasojat financiare, 
juridike ose dëmet që mund të rezultojnë nga veprime të tilla të paautorizuara;  

f) Nuk lejohet dështimi në përputhje me udhëzimet e zyrtarëve të Kolegjit që veprojnë në kryerjen e 
detyrave të tyre. Nuk lejohet dështimi në përmbushjen ose ndjekjen e orientimeve dhe udhëzimeve të 
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një anëtari të stafit akademik, nënpunësi të administrates që vepron sipas detyrë së tij/saj, ose ndonjë 
personi tjetër përgjegjës i një strukture të Kolegjit;  

g) Është i ndaluar falsifikimi ose manipulimi i shkresave dhe dokumentave zyrtare të Kolegjit, përdorimi i 
dokumentave dhe të dhënave zyrtare të Kolegjit për qëllime keqintepretimi. Përdorimi i 
telekomunikacionit, rrjetit të të dhënave ose ndonjë pajisje elektronike në pronësi dhe adminstrim të 
Kolegjit për qëllime të paligjshme/të pahijshme, në shkelje të rregullores, politikave të Kolegjit ose ligjeve 
është e ndaluar;  

h) Çdo veprim i ndërmarrë ose situate e krijuar, me dashje ose nga pakujdesia, duke krijuar problem pë 
Kolegjin. Këto veprime përfshijnë por nuk kufizohen në: kopjimin e përgjigjeve nga një student tjetër 
gjatë provimit;komunikimin e paautorizuar me të tjerët gjatë një provimi; lejimin e një student tjetër të 
kopjojë përgjigjet; zëvendësimin e një përsoni tjetër ose pëedorimin e një tjetri si zëvendësues gjatë një 
provimi; programimi paraprak i një makine llogariëse, ose pajisjeve të tjera elektronike që mbajnë 
përgjigje ose informacion të paautorizuar për provim; përdorimin e materialeve të paaoturizuara, 
përgjigjeve të parapërgatitura, shënimeve të shkruara, ose informacionit të fshehur gjatë një provimi; 
lejimin e të tjerëve të bëjnë për ta një detyrë ose pjesën e një detyre (psh. detyrën e grupit), përfshirë 
përdorimin e shërbimit komercial të punimeve (blerjen e tyre); dorëzimin e së njëjtës detyrë në më 
shumë se një kurs pa miratimin paraprak të të gjithë pedagogëve të përfshirë.  

i) Ofrimi ose dhënia e ryshfetit personelit të Kolegjit ose atyre që mbajnë pozita drejtuese; mospagimi i 
vazhdueshëm i dettyrimeve finaciare ndaj Kolegjit janë të mbuluara;  

j) Përvetësimi i paautorizuar i aseteve ose shërbimeve brenda Kolegjit është i ndaluar.  

k) Mbajtja pa leje e armëve vdekjeprurëse (armë zjarri, lëndë shpërthyese, thika, etj) ose që përbëjnë 
rrezik për mirëqënien e anëtarëve të komuntitetit universitar janë të ndaluar. Nuk lejohet zotërimi, 
përdorimi, ruajtja, ose transportimi i armëve të zjarrit, eksplozivit, janë të  

ndaluara fishekzjarreve, ose kimikatëve të rrezikshme, përjashtuar mjetet/lëndët për të cilat ekziston 
autorizimi për përdorim në klasë.  

l) Prishja, dëmtimi ose shkatërrimi i pronës publike ose private janë të ndaluara. Nuk lejohet hyrja ose 
përdorimi i objekteve pronë e Kolegjit, ose pronave në ruajtje ose kontroll të Kolegjit, për një qëllim të 
pahijshëm, pa autorimin e duhur, ose duke ndihmuar të tjerët të veprojnë kështu;  

m) Dëshmia e rreme ose fshehja e evidencave përballë Organeve Kolegjiale ose anëtarëve të personelit 
të Kolegjit. Raportimi i rremë për praninë/kanosjen e një bombe, pajisjeve ose situate tjetër rreziku: 
Njohja dhe mosraportimi i një ngjarje/akti që rrezikon anëtarët e Kolegjit janë të ndaluara. Realizimin e 
përgënjështrimeve në material nën konteksin e një detyrë akademike; ndryshimin e informacionit ose të 
dhënave dhe paraqitjen e tyre si të ligjshme; dhënien e informacionit të rremë/mashtrues për një 
pedagog ose zyrtar të Kolegjit; sabotimin ose vjedhjen e detyrës, librit, punimit, shënimeve, 
eksperimentit, prejektit, software ose hardware elektronik të një personi tjetër; marrjen e një kopjeje 
provimi ose detyre përpara lëshimit të miratuar nga pedagogu; shitjen, shpërndarjen, postimin në 
website ose botimin e shënimeve të leksioneve, prospekteve, reçencave, regjistrimeve, ose 
informacioneve tjera të dhëna nga një pedagog, ose përdorimi i tyre për qëllime komerciale, pa lejen e 
pedagogut; falsifikimin e nënshkrimit në një letër rekomandimi ose ndojnë dokumenti tjetër të një 
pedagogu; vënien e emrit të një personi në provimin ose detyrë e një personi tjetër; ndryshimin e një 
provimi ose detyre të vlerësuar më pare për qëllime të një apelimi note ose për të fituar pikë në një 
proces rivlersimi. Plagjiatura është shkelje e Kodit të Etikës Studentore referuar Nenit 23 të këtij Kodi.  

n) Ngacmime të çdo lloji ndaj personelit ose studentëve të Kolegjit. Angazhimi i një sjellje në formë 
verbale, elektronike, vizuale, të shkruar ose trupore (fizike) ndaj një individi ose grupi individësh që ka të 
ngjarë të provokojë/rezultojë në një reagim negative, dëmtues dhe në një stres mendor ose emocional. 
Kjo sjellje mund të përfshijë:  
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1) Këcënimin direkt ose të nënkuptuar me pasoja në aktivitetin universitar të anëtarit/ve tjerë të Kolegjit, 
organizatat ose grupet universitare.  

2) Pengimin/ndërhyrjen e pajustifikuar në aktivitete shkollore dhe universitare, aktivitete personale të 
anëtarëve të tjerë duke përfshirë, por duke mos u kufizuar në: sjellje/komunikime që ndërhyjnë ose 
pengojnë punën e instruktorit/pedagogut në auditor, laborator, praktikë profesionale, ose aktivitete 
lidhur direkt me mësimin, udhëzimin dhe këshillimin akademik, soe shërbimet mbështetëse në të gjithë 
komunitetin e Kolegjit.  

3) Krijimin e një situate/mjedisi frikësues ose poshtërues, shkaktimin e dëmeve personale, sociale, 
akademike, psikologjike, emocionale, ose stresi të panevojshëm.  

o) Pjesëmarrja ose organizimi në aktivitete bastesh brenda mjediseve të Kolegjit është e ndaluar. 
Pjesëmarrja në demonstrate, trazira ose aktivitete që prishin funksionimin normal të Kolegjit dhe/ose 
shkelin të drejtat e të tjerëve ose udhëheqja ose nxitja që anëtarët e tjerë të prishin aktivitetet normale 
dhe/ose të planifikuara.  

p) Dhunimi i rregulloreve ose politikave të përcaktuara nga Kolegji të cilat përfshijnë: përdorimin e 
paautorizuar ose dhunimin e pajisjeve kompjuterike, pirjen e alkoolit, duhanit, hyrjen, përdorimin ose 
dhunimin e paautorizuar të pajisjeve dhe ambjenteve fizike të Kolegjit. Vjedhja ose tentativa për vjedhje 
e pronës dhe/ose shërbimeve të Kolegjit; posedimi dhe transportimi i vetëdijshëm i pasurisë së vjedhur; 
përdorimi ose konvertimi i papërshtatshëm i pronës së një tjetri për përdorim personal. Kodi përfshin 
dhe vjedhjet e identitetit. Vjedhja ose tentativa për vjedhje të pronës dhe/ose shërbimeve të Kolegjit; 
posedimi ose transportimi i vetëdijshëm i pasurisë së vjedhur; përdorimi ose konvertimi i 
papërshtatshëm i pronës së një tjetri për përdorim personal. Kodi përfshin dhe vjedhjet e identitetit.  

q) Kërcënimet, abuzimet ose dhuna verbale, fizike dhe seksuale.  

r) Hakmarrja ose përndjekja e drejtëpërdrejtë ose jo pas marrjes së ndonjë vendimi kundrejt anëtarëve 
të Këshillit të Etikës ose organi tjetër të përfshirë në çështje. Përndjekja është përkufizuar si ndjekja dhe 
ngacmimi i qëllimshëm, dashakeqës dhe i përsëritu i një personi që shkakton ndjenjën e frikës, 
kërcënimit, ngacmimit ose dhunimit. Përndjekja është sjellja e një student i cili mban një qëndrim të 
përsëritur ndaj një personi tjetër dhe krijon një kërcënim të besueshëm me qëllim frikësimin për sigurinë 
e tij ose familjes së tij. Përndjekja mund të jetë fizike ose në adresat elektronike zyrtare.  

s) Tentativat për të kryer aktet e parapërmendura ose bashkëpunimi në aktet e parapërmendur  

 
II. PËRGJEGJËSIA DISIPLINORE 
 
Shkeljet disiplinore 
Nocioni i shkeljeve disiplinore 
Neni 10 
Shkelja disiplinore është çdo shkelje e cila me këtë Rregullore eshtë e paraparë si shkelje disiplinore, e 
cila përbën shkelje të dispozitave të detyrimeve të studentëve dhe është bërë me qëllim ose pakujdesi te 
madhe. 
 
Llojet e shkeljeve disiplinore 
Neni 11 
Shkelja disiplinore mund të jetë e lehtë ose e rëndë. 
 
Shkeljet e lehta disiplinore 
Neni 12 
Shkelje të lehta disiplinore konsiderohen: 
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1) Shkelja e urdhrit të ligjëratave, ushtrimeve, provimeve dhe të formave të tjera të mësimdhënies, e cila 
nuk është e vlerësuar si shkelje më e rëndë disiplinore;  
2) dëmtime të qëllimshme të pronës së fondeve të Kolegjit, në qoftë se dëmi nuk e kalon vlerën prej 50 
euro;  
3) sjellja jo e hijshme ndaj mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve, personelit dhe të punonjësve të tjerë, 
studentëve, të ftuarve të Fakultetit, ose personave të pranishëm në Fakultet;  
4) mospërgjigja ftesës së organit disiplinor 
5) dërgimi i email-ave jo të përshtatshëm; 
6) reakcione negative ndaj instruksioneve ose problemeve rutinore; 
7) mosakceptimi i detyrave të përditshme për t’i kryer në afat racional; 
8) akte të vogla të mosbashkëpunimit të qëllimshëm 
 
Shkelje të rënda disiplinore 
Neni 13 
Shkelje të rënda disiplinore konsiderohen: 
1) organizimi dhe veprimtaria politike, partiake dhe fetare në Kolegj 
2) shprehja dhe nxitja e urrejtjes nacionale, fetare dhe politike; 
3) pengimi i qëllimtë për mbajtjen e mësimit dhe provimeve  
4) përdorimi i mjeteve të palejueshme në provim si dhe kalimi i provimit kundër rregullave të studimit;  
5) hyrja në provim në vend të studentit tjetër; 
6) ndryshimi i të dhënave dhe shtimi i shënimeve në dokumentat zyrtare të lëshuara nga Kolegji; 
7) ndryshimi i të dhënave dhe shtimi i shenimeve në evidencat e Kolegjit; 
8) falsifikimi i nënshkrimit, vulës ose shenjave të tjera në dokumentat zyrtare; 
9) dhënia e shënimeve të gabuara për vetvehten, me qëllim të përfitimeve; 
10) organizimi i bojkotit të mësimit ose pjesëmarrja në të; 
11) vjedhja e pasurisë së Kolegjit, të të punësuarve në Kolegj ose të studentëve të tjerë; 
12) inicimi i rrahjeve ose pjesëmarrja në rrahje në hapësirat e Kolegjit, ose në oborin e Kolegjit, si dhe 
shkaktimi i trazirave në këto vende; 
13) përdorimi i alkoolit ose i substancave narkotike në Kolegj dhe nxitja e të tjerëve për këtë; 
14) cenimi i qëllimt i sigurisë për shkak të mosrespektimit të rregullave për mbrojtje në punë 
15) fotokopjimi i pautorizuar i materialit për përgatitje të provimit dhe për provim 
16) përdorimi i paautorizuar i laboratoreve, paisjeve laboratorike ose i kompjuterëve në kabinetin e 
Informatikës, për qëllime joakademike. 
17) përsëritja e vazhdueshme (disa herë) e  shkeljeve të lehta: përsëritja e tri vërejtjeve publike ose 
përsëritja e dy ukora za disciplinske povrede gjatë studimeve 
 
Shkeljet disiplinore te paparashikuara 
Neni 14 
Masat disiplinore te parashikuara me siper, te cilat jepen per veprime dhe ne kushte te caktuara mund te 
jepen edhe per shkelje te tjera te se njejtes rendesi dhe te te njejtave karakteristika. 
 
Perseritja e shkeljeve disiplinore 
Neni 15 
Ne qofte se veprimi ose kushtet per te cilat eshte dhene nje mase displinore perseritet atehere jepet 
masa disiplinore nje shkalle me e rende. Nese kryhen veprime ose ndodhemi ne kushte te cilat cilesohen 
me te njejten mase disiplinore te marre me pare atehere jepet masa disiplinore nje shkalle me e rende. 
 
III. MASAT DISIPLINORE 
Neni 16 
Për shkeljet disiplinore të lehta studentit mund t’i shqiptohen këto masa disiplinore: 
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- Vërejtje publike 
- Qortim 

 
Neni 17 
Për shkeljet disiplinore të rënda studentit mund t’i shqiptohen këto masa disiplinore: 

- Qortim i rreptë 
- Marrje e të drejtës për dalje në provime për 3 muaj 
- Marrje e të drejtës për dalje në provime për 6 muaj 
- Pezullim i se drejtes per te vazhduar studimet ne Fakultet per nje periudhe kohore nga 1 deri ne 

2 semestra 
- Largim nga Fakulteti 

 
IV. ORGANET DISIPLINORE 
Neni 18 
Për zbatimin e procedurës disiplinore dhe zbatimin e masës disiplinore është përgjegjës Komisioni 
Dispilinor për studentë. 
Për zbatimin e masës disiplinore përjashtim nga Fakulteti është përgjegjës Këshilli Mësimor-Shkencor i 
Fakultetit, në bazë të propozimit të Komisionit Disiplinor për studentët. 
Komisioni Disiplinor për studentët përbëhet nga kryetari i Komisionit, dy anëtarëve dhe zëvendësve të 
tyre. 
Kryetari i Komisionit, zëvendësi i kryetarit, njëri anëtar dhe zëvendësi i tij, zgjedhen nga rradhët e 
mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të Kolegjit, kurse anëtari i dytë dhe zëvendësi i tij nga rradhët e 
studentëve të Kolegjit. 
 
Neni 19 
Kundër vendimit të Komisionit Disiplinor student mund të parashtrojë prapësim të adresuar Këshilli 
Mësimor-Shkencor të Fakultetit, në afat prej 8 ditësh nga data e shqiptimit të masës disiplinore nga 
Komisioni Disiplinor për studentë. 
Ndaj vendimit të Këshilli Mësimor-Shkencor të Fakultetit për përjshtim nga Fakulteti, prapësimi i 
dorëzohet Senatit të Kolegjit për rishqyrtim të vendimit. 
 
 
V. PROCEDURA DISIPLINORE 
Inicimi i procedurës 
Neni 20 
Paraqitjen e shkeljes së detyrimeve të studentit mund ta bëjë çdo mësimdhënës, bashkëpunëtor, 
punëtor i Kolegjit ose student tjetër, duke plotësuar Paraqitjen me shkrim për thyerrjen e rregullave 
disiplinore. 
 
Neni 21 
Fletëparaqitja për shkelje të rregullave disiplinore përmban: të dhënat për kryesin e shkeljes (emir, 
mbiemri dhe nr. i dosjes), të dhënat lidhur me vendin dhe kohen e kryerjes së shkeljes, përshkrimin e 
shkeljes, ndaj kujt është kryer shkelja, dëshmitarët për kryerjen e shkeljes, personat e implikuar në 
shkelje, lloji i shkeljes disiplinore, inicuesi i shkeljes, pjesëmarrësit në shkelje, deklarata e parashtruesit të 
shkeljes, emir dhe mbiemri i parashtruesit të shkeljes, pozita, data e paraqitjes dhe nënshkrimi. 
 
Neni 22 
Komisioni disiplinor për studentë mund të: 

- anulojë paraqitjen nëse veprimi i paraqitur nuk përcaktohet si shkelje disiplinore me këtë 
Rregullore, ose paraqitja është e vjetruar sipas kësaj Rregulloreje; 
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- kthej kërkesën parashtruesit për dhënien e shënimeve shtesë; 
- përfundojë procedurën disiplinore 
- të zbatojë procedurën disiplinore. 

 
Neni 23 
Procedura disiplinore inicohet me kërkesë, më së largu në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së 
shkeljes disiplinore. 
Procedurën disiplinore e inicon dekani i Fakultetit. 
Procedura disiplinore fillon me paraqitjen e kërkesës për fillimin e procedurës disiplinore kundër kryesit 
të veprës. 
 
Neni 24 
Kërkesën për fillimin e e procedurës disiplinore kryetari i Komisionit Disiplinor ia dorëzon më së largu 8 
ditë para fillimit të fazave të tjera të procedursë disiplinore, në mënyrë që të ketë kohë për përgatitje për 
mbrojtje. 
Studentit i dorëzohet ftesa për paraqitje në Kolegj, për plotësimin e deklaratës personale. 
 
Neni 25 
Nëse Komisioni Disiplinor ka nevojë për kryerjen e hetimeve shtesë, përcakton njërin nga anatarët e 
Komisionit, që në bashkëpunim me administratën e Kolegjit të kryej hetimet shtesë për rastin. 
Gjatë hetimeve shtesë mbledhen të dhëna të domosdoshme për vendosjen e rastit. 
 
Neni 26 
Diskutimi para Komisionit Disiplinor bëhet me gojë dhe në mënyrë publike. 
 
Neni 27 
Gjatë diskutimit Komisioni konstaton gjendjen faktike të rëndësishme për marrjen e vendimit për 
shkeljen disiplinore të studentit dhe shqiptimin e masës disiplinore. 
 
Neni 28 
Diskutimin e cakton dhe e udhëheq kryetari i Komisionit Disiplinor. 
Kryetari cakton datën, kohën, vendin e mbajtjes së diskutimit, fton studentin ndaj të cilit është inicuar 
procedura, mbrojtësin e tij nëse e ka, dëshmitarët dhe parashtruesin e kërkesës. 
 
Neni 29 
Ftesa për seancën e diskutuimit studentit i dorëzohen në Kolegj gjatë mësimit, ose me postë në adresë të 
shtëpisë. 
 
Zbatimi i procedurës 
Neni 30 
Kryetari i Komisionit Disiplinor konstaton praninë e të ftuarve në diskutim. 
Nëse në diskutim nuk ka arrdhur student, kryetari konstaton a është njoftuar në mënyrë të rregullt 
student për diskutimin. 
Nëse student është ftuar në mënyrë të rregullt, por nuk e ka arsyetuar mungesën e tij, kryetari i 
Komisionit vendos a të mbahet diskutimi në mungesë të tij apo jo. 
Nëse student nuk është lajmëruar në mënyrë të rregullt, diskutimi shtyhet për një ditë tjetër, kurse 
kryetari e cakton datën, kohën dhe vendine diskutimit të radhës. 
Nëse student nuk merr pjesë në diskutim për shkak të sëmundjes, kryetari mund të vendosë që diskutimi 
të shtyhet. Këtë studenti e dëshmon me certifikatë të mjekut. 
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Neni 31 
Mungesa e parashtruesit të kërkesës (denoncuesit) nuk është pengesë për mbajtjen e diskutimit. 
  
Neni 32 
Kryetari i Komisionit Disiplinor i njofton të pranishmit me përmbajtjen e lëndës disiplinore (duke lexuar 
kërkesën për shkeljen, dhe raportin e hetimeve shtesë, nëse të njëjtat janë kryer). 
 
Neni 33 
Kryetari i Komisionit Disiplinor fton studentin për të dhënë deklaratën e tij gojore dhe argumentet për 
mbrojtje. 
 
Neni 34 
Pas mbrojtjes së studentit, Komisionit Disiplinor shpalosë faktet: dëgjon dëshmitarët dhe dëshmitë e 
hetimeve shtesë. 
Çdo anëtar i Komisionit ka të drejtë të parashtrojë pyetje pjesëmarrësve në diskutim. 
 
Neni 35 
Nëse përveç shkeljes së detyrimeve të studentit janë shkaktuar edhe dëme material, në procedurën e 
përgjegjësisë shqyrtohet edhe çështja e kompensimit të dëmeve material. 
 
Neni 36 
Pas dhënies së fjalës përfundimtare të studentit dhe të parashtruesit të kërkesës, përfundohet seance e 
diskutimit. 
 
Neni 37 
Gjatë diskutimit mbahet procesverbali me shkrim, nga punëtori i administratës, i caktuar nga dekani. 
Procesverbalin e nënshkruan kryetari dhe anëtarët e komisionit disiplinor, studenti dhe parashtruesi i 
kërkesës. 
 
Neni 38 
Interpretimet ligjore administrative për nevoja të Komisionit i kryen sekretari i Kolegjit. 
 
Përcaktimi i përgjegjësisë 
Neni 39 
Pas përfundimit të diskutimit, në sallë mbesin vetëm anëtarët e Komisionit Disiplinor, të cilët fillojnë 
procedurën për marrjen e vendimit. 
Vendimi mund të jetë unanim ose me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve. 
 
Neni 40 
Gjatë një procedure dispiplinore studentit nuk mund t’i shqiptohen më shumë se një masë disiplinore. 
 
Neni 41 
Secila masë disiplinore publikohet në tableën e shpalljeve dhe vendimi i dorëzohet studentit, 
parashtruesit të kërkesës, arkivit dhe një kopje vendoset në dosjen e studentit. 
 
Neni 42 
Nëse Komisioni Disiplinor për studentë kënstaton se ka shkelja e detyrimeve të studentit përmban edhe 
elemente të veprës penale ose të shkeljeve, për këtë duhet të njoftojë organet gjegjëse shtetërore. 
 
Mbrojtësi i studentit 
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Neni 43 
Studenti ka të drejtë të angazhojë avokatin si mbrojtës të tij. 
 
Rrethanat lehtësuese ose vështirësuese 
Neni 44 
Gjatë marrjes së vednimit për masën disiplinore merren parasyshë: 

- pasha e shkeljes dhe pasojat e saja 
- shkalla e përgjegjësisë së studentit 
- kushtet në të cilat është kryer shkelja 
- sjallja e mëparme e studentit 
- sjellja e studentit gjatë procedurës. 

 
Afatet e procedurës 
Neni 45 
Procedura disiplinore inicohet më së largu në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së shkeljes 
disiplinore. 
Komisioni Disiplinor më së largu brnda 15 ditëve duhet të ndërmerr veprimin e parë në procedurë. 
Afati për parashtrimin e prapësimit të studentit në vendimin e shkallës së parë nga Komisioni disiplinor 
është 8 ditë nga data e pranimit të vendimit. 
Procedura disiplinore nuk mund të inicohet ose të zbatohet nëse kanë kaluar 3 muaj nga dita e 
konstatimit të shkeljes. 

 
 

VI. PROCEDURA DISIPLINORE E SHKALLËS SË DYTË 
Neni 46 
Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit, si organ i shkallës së dytë, duhet të merr vendim për prapësimin e 
studentit në afat prej 30 ditësh nga data e paraqitjes së prapësimit. 
Studenti ka të drejtë të merr pjesë në mbledhjen e Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit, në të cilin 
shqyrtohet çështja e prapësimit të tij, ku mund të deklarohet lidhur me faktet e rëndësishme për 
mbrojtje. 
 
Neni 47 
Organi i shkallës së dytë mund të: 

- vërtetojë vendimin e shkallës së parë 
- pranojë prapësimin si valid dhe të rishikojë vendimin 
- pranojë prapësimin si valid, të revokojë vendimin e shkallës së parë dh eta kthejë organit të 

shkallës së parë për shqyrtim të sërishëm. 
 
Neni 48 
Vendimi i organit të shkallës së dytë është përfundimtar, përveç në rastet kur vendimi është për 
përjashtim nga Fakulteti, në të cilat raste zbatohet neni 19, paragrafi 2 i kësaj Rregulloreje. 
 
 
VII. PËRGJEGJËSIA MATERIALE 
Neni 49 
Përgjegjësia material është përgjegjësia e studentit për dëmet e shkaktuara Kolegjit. 
Ekzistimin e dëmeve, rrethanat në të cilat është shkaktuar, lartësinë e dëmeve dhe kryesin e shkeljes e 
përcakton Komisioni disiplinor për studentë. 
 
Neni 50 
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Studenti i cili në Kolegj shkakton dëme material me qëllim ose nga pakujdesia e tij, është i obliguar që t’i 
kompensojë ato. 
Nëse dëmin material e kanë shkaktuar më shumë studentë, secili student është përgjegjës për pjesën e 
vet të dëmit të shkaktuar. 
Nëse për secilin student nuk mund të përcaktohet shkalla e përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar, 
konsiderohet se të gjithë studentët kanë përgjegjësi të njëjtë dhe dëmet i kompensojnë në mënyrë të 
barabartë. 
 
Neni 51 
Nëse student nuk e bënë kompensimin e dëmeve në afat prej 3 muajsh nga dita kur e ka pranuar 
vendimin për kompensim material, Kolegji mund të inicojë procedurën para gjykatës kompetente. 
  
VIII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT 
 
Neni 52 
Rregullorja mund të ndryshohet sipas procedurës së miratimit të saj. 
 
Neni 53 
Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit nga Senati i Kolegjit. 
 

Nr.AD-1493/21-4                                                
Dt.31.03.2021 
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