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Në bazë të nenit 93 paragrafi 11 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë”, numër 82/2018) dhe nenit 27, paragrafit 1, pikës 6 dhe nenit 30, paragrafit 
4, të Statutit të Universitetit të Evropës Juglindore, Bordi i Universitetit, në mbledhjen e 
mbajtur më 09.09.2019, e miratoi këtë 

 
 

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE PUNËN E SENATIT TË 
UNIVERSITETIT 

I. Objekti i rregullimit 

Neni 1 
Me këtë Rregullore përcaktohet përbërja, mënyra e drejtimit dhe veprimit të Senatit të 

UEJL-së, thirrja e mbledhjeve, kryesimi dhe vendimmarrja, zbatimi i vendimeve dhe çështje të 
tjera që kanë të bëjnë me punën e Senatit. 

II. Përbërja 

Neni 2 
 
1. Rektori;  
2. Prorektorët;  
3. Dekanët e fakulteteve dhe drejtorët e njësive tjera akademike;  
4. Dy anëtarë të zgjedhur nga stafi akademik nga secili fakultet, të zgjedhur me votim 

nga këshilli mësimor-shkencor i fakultetit;  
5. Përfaqësues të studentëve të zgjedhur nga Parlamenti studentor (së paku 10%, 

por, jo më shumë se 15%, nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Senatit);  
6. Një anëtar i zgjedhur nga ana e stafit administrativ.  

 

III. Verifikimi i mandatit 

Neni 3 
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IV.  Kompetencat e Senatit 

Neni 4 
Senati i Universitetit:  

1. Vendos për veprimtarinë mësimore, shkencore dhe aplikative;  
2. Zgjedh anëtarë për Konferencën ndëruniversitare, me votim të fshehtë;  
3. Diskuton rreth çështjeve të përgjithshme që kanë të bëjnë me punën hulumtuese-

shkencore, studimin, mësimdhënien dhe lëndët mësimore të Universitetit;  
4. Miraton programet studimore me rekomandimin e këshillave mësimore - 

shkencore të fakulteteve dhe instituteve shkencore;  
5. Përcakton aktivitetet arsimore të Universitetit, që duhen mbajtur në gjuhën 

shqipe, maqedonase dhe gjuhët ndërkombëtare, në përputhje me dispozitat e 
Ligjit për arsimin e lartë dhe rekomandim nga këshillat mësimore – shkencore;  

6. Krijon procedura për të siguruar cilësi akademike, duke përfshirë caktimin e një 
Komisioni për vlerësimin dhe miratimin e Doracakut për vlerësim në përputhje me 
ligjin;  

7. Zbaton procedura për të siguruar reforma akademike, si dhe i miraton dhe i 
rishikon lëndët mësimore;  

8. Ia propozon Bordit simbolet e Universitetit;  
9. Propozon pagesën për shkollim dhe pagesa tjera që i bëhen Universitetit;  
10. Ia propozon Bordit themelimin e njësive të brendshme organizative;  
11. Me rekomandimin e Drejtorisë Rektoriale, në konsultim me Bordin e Universitetit, 

e përcakton numrin e studentëve që regjistrohen dhe kriteret e pranimit;  
12. Përcakton politikat, kriteret, dhe procedurat e vlerësimit dhe kontrollit të 

performancës akademike të studentëve, me rekomandim të Drejtorisë Rektoriale;  
13. Përcakton dispozitat për mësim të përjetshëm me rekomandim të Drejtorisë 

Rektoriale;  
14. Përcakton procedurat për dhënien e kualifikimeve dhe titujve akademikë të nderit;  
15. Përcakton procedurat për përjashtim të studentëve për arsye akademike dhe të 

tjera;  
16. Shqyrton politikën për mbrojtjen e pronësisë intelektuale të Universitetit dhe 

shfrytëzimin komercial të saj;  
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17. Përcakton dispozitën për këshillëdhënie për çështje të tjera, për të cilat Bordi i 
Universitetit, Komiteti Ekzekutiv, Rektori, ose Drejtoria Rektoriale mund t’i 
drejtohen Senatit;  

18. Verifikon listën e kandidatëve për pozitën e Rektorit;  
19. Miraton Raportin vjetor për punën e Rektorit;  
20. Miraton rregulloret akademike;  
21. Nga radhët e profesorëve ordinarë të Universitetit zgjedh person të autorizuar për 

pranimin e fletëparaqitjeve për korrupsion;  
22. Shqyrton Buxhetin e Universitetit;  
23. Shqyrton Strategjinë e Universitetit;  
24. Zgjedh Komisionin për pranim të studentëve në Universitet;  
25. Formon Komision për vetëvlerësim;  
26. Me propozim të Parlamentit Studentor të Universitetit zgjedh Avokatin Studentor;  
27. Me propozim të Rektorit zgjedh dekanin nga lista prej tre kandidatëve për dekan 

të përcaktuar nga Këshilli mësimor-shkencor dhe vendimin për zgjedhje e dërgon 
për verifikim në Komitetin Ekzekutiv të Bordit të Universitetit;  

28. Me propozim të Rektorit zgjedh drejtor qendre dhe vendimin për zgjedhje e 
dërgon për verifikim në Komitetin Ekzekutiv të Bordit të Universitetit;  

29. Vendos për zgjedhje/rizgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, shkencore, 
mësimore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtorë të stafit;  

30. Miraton Kodin etik të studentëve të Universitetit;  
31. Formon Këshillin profesional për studime të doktoratës; si dhe 
32. Vendos për çështje tjera të përcaktuara me Ligj dhe Statut.  

V. Kryetari i Senatit 

Neni 5 
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VI. Mbledhjet 

Neni 6 
 
 
 

 

 

 

 
- në rendin e ditës të përfshihen çështjet, të cilat sipas Statutit i përkasin 

fushëveprimit dhe kompetencave të Senatit; 
- në rendin e ditës të përfshihen edhe ato çështje që kërkojnë zgjidhje në afate 

të caktuara kohore. 
 

 
 

VII. Fillimi i mbledhjes dhe miratimi i rendit të ditës 

Neni 7 
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VIII. Roli i Kryetarit 

Neni 8 
Kryetari e hap mbledhjen sipas rendit të ditës, ia jep fjalën diskutuesit, e konstaton 

mbylljen e shqyrtimit të temës së caktuar, e vendos çështjen në votim, e konstaton miratimin 
apo refuzimin e propozim-vendimit, merr masa për sigurimin e mbarëvajtjes së punës në 
mbledhje, e konstaton përfundimin e mbledhjes dhe ndërmerr veprime të tjera të nevojshme 
për udhëheqjen dhe drejtimin e mbledhjes, në përputhje me këtë Rregullore. 

IX. Ecuria e mbledhjes 

Neni 9 
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X. Mënyra e vendosjes/vendimmarrjes në mbledhje 

Neni 10 
 

 

- Senati i Universitetit vendos në mënyrë të plotfuqishme kur në mbledhje janë 
të pranishëm më tepër se gjysma e numrit të plotë të anëtarëve me të drejtë 
vote. Senati vendimet i merr me shumicën e votave të të gjithë anëtarëve 
prezentë me të drejtë vote. 

- Nëse ka më shumë propozime të vendimeve ose të konkluzioneve, së pari 
votohet për ato propozime që dalin nga organet e Universitetit e pastaj për 
propozimet tjera. 

- Senati mund të sjellë vendime me votim të hapur, me aklamacion ose kur 
shumica e anëtarëve e kërkon, me votim të fshehtë. 

- Votimi i hapur bëhet me ngritjen e dorës ose me deklarim individual. Deklarimi 
bëhet: 

- “për”,”kundër” dhe “abstenim”. 
- Nëse një anëtar i Senatit kërkon votim të fshehtë, Kryetari i Senatit do të 

vendosë nëse do të votohet ky propozimi. Pas votimit për këtë, Kryetari 
konstaton se propozimi për votim të fshehtë është aprovuar ose jo. 

- Procedurën e votimit të fshehtë e zbaton Sekretari i përgjithshëm. 

XI. Mbajtja e rendit në mbledhje 

Neni 11 
 
 

 
- nëse nuk ka kuorum; 
- nëse mbledhja e nisur për shkak të zgjatjes nuk mund të kryhet gjatë asaj dite; 
- nëse gjatë mbledhjes bëhen çrregullime të rendit; ose 
- kryetari nuk është në gjendje të kryesojë mbledhjen. 

 

XII. Të drejtat dhe detyrat e anëtarit të Senatit 

Neni 12 
 

- të përgatitet për mbledhje dhe të marrë pjesë aktive në shqyrtimin e çështjeve 
që janë në rend dite; 
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- të propozojë ndryshimin dhe plotësimin e rendit të ditës; 
- të kërkojë sqarime dhe informata për çështjet që janë në kompetencë të 

Senatit; 
- t’i elaborojë, arsyetojë dhe shpjegojë argumentet bindëse të tij; 
- të votojë ose abstenojë; dhe 
- t’i parashtrojë pyetje Kryetarit të Senatit. 

 

 

XIII. Procesverbali nga mbledhja e Senatit 

Neni 13 
 

 
- në dorëshkrim; dhe 
- duke incizuar në formë elektronike. 

 
- numri, data dhe vendi i mbajtjes së mbledhjes; 
- emrat e të pranishëmve në mbledhje; 
- emrat e atyre që mungojnë në mbledhje; 
- rendi i ditës; 
- diskutimet e veçanta dhe që kanë rëndësi të posaçme për ndonjë çështje të 

rëndësishme; 
- vendimet, veprimet dhe afatet kohore.  

 
 

 

XIV. Komisionet 

Neni 14 
Komisionet e formuara nga Senati, në pajtim me Statutin, e ndihmojnë Senatin lidhur me 

çështjet e veçanta nga fushëveprimi i tij. 
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XV. Autorizimet e Senatit 

Neni 15 
 

- Vendime; 
- Konkluzione; dhe 
- Rekomandime. 

 

XVI. Dispozitat përfundimtare 

Neni 16 
Mandati i anëtarëve të Senatit të zgjedhur para hyrjes në fuqi të Statutit dhe rregullores 

vazhdon deri në skadimin e afatit për të cilin janë zgjedhur. 

Neni 17 
Kjo Rregullore hyn në fuqi më 01.10.2019. 
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