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Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus”, në bazë të Ligjit për Shoqëritë Tregtare në 

Republikën e Kosovës (Ligji 02/L-123), si dhe në bazë të ndryshimeve të tij të miratuara në 

Ligjin 04/L-006, Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës (Ligji 04/L-037), si dhe 

në pajtim me dispozitat dhe autorizimet e veta statutore për ndryshimin dhe plotësimin e 

Statutit të Shoqërisë, Bordi Drejtues i Kolegjit “Globus” sh.p.k më 15.09.2020 vendosi që të 

nxjerr Statutin e ri të Kolegjit “Globus” sh.p.k.: 

 

S  T  A  T  U  T 
 KOLEGJI I MENAXHMENTIT INTERNACIONAL “GLOBUS” – Sh.p.k. 

 

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 

 
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

Me këtë Statut rregullohen: 

 

1. Themelimi, emërtimi dhe forma lidhore e Kolegjit; 

2. Emërtimi dhe selia e Kolegjit; 

3. Logoja dhe vula; 

4. Kapitali themelues; 

5. Përfaqësimi ligjor; 

6. Visioni, Misioni, Qëllimet dhe veprimtaria e Kolegjit; 

7. Veprimtaria sipas aktiviteteve ekonomike; 

8. Organet qeverisëse, menaxhuese dhe operative të Kolegjit; 

9. Zgjedhja e organeve qeverisëse; 

10. Vendim-marrja e organeve të Qeverisjes dhe organeve Menaxhuese; 

11. Titujte dhe gradat e personelit, liria akademike;  

12. Të derjtat, statusi dhe obligimet e studentëve dhe organizatave studentore; 

13.  Bashkëpunimi – kooperimi institucional vendor dhe ndërkombëtar i Kolegjit 

14. Vendimi mbi shpërndarjen e fitimit dhe mbulimi i humbjeve; 

15. Ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të Kolegjit; 

16. Procedura e ndryshimit të Statutit; 

17. Ndërprerja e punës së Kolegjit dhe; 

18. Çështje tjera. 
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THEMELIMI, EMËRTIMI DHE FORMA LIGJORE E KOLEGJIT 

 

Neni 2 

Forma e Shoqërisë 

Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 

(Sh.P.K.), e cila organizohet dhe funksionon në përputhje me Ligjin mbi Shoqëritë Tregtare, 

Ligji Nr. 02/L-123/2007, dhe Ligjin për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Ligji Nr. 

04/L-037/2011, si dhe me të gjitha aktet tjera nënligjore që mund të rrjedhin nga këto ligje e 

që rregullojnë veprimtarinë e bartësve të arsimit të lartë dhe shoqërive aksionare në 

Republikën e Kosovës. 

 

Neni 3 

Emërtimi dhe selia e Kolegjit 

2.1. Emërtimi i plotë i shoqërisë është:  Kolegji i Menaxhmentit Internacional 

“Globus”  

2.2. Emërtimi i shkurtër i Kolegjit është – Kolegji “Globus” 

2.3. Selia e Kolegjit në Prishtinë është: Republika e Kosovës, Prishtinë –Rruga: Bedri 

Pejani, nr.1, +10000. 

2.4. Selia e degës së Kolegjit në Podujevë është: Republika e Kosovës, Podujevë – Rruga: 

Zahir Pajaziti pn. 

2.5. Forma juridike e Kolegjit është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara – sh.p.k. 

2.6. Kolegji është i regjistruar në Ministrin e Tregtis dhe Industrisë – MTI përkatësisht 

Agjensioni për Regjistrim të Bizneseve Kosovare (ARBK) dhe ka Certifikatën e 

Biznesit me nr: 70427404, numër Fiskal 600211651 dhe numër unik: 811326661. 

2.7. Shoqëria mund të themelojë njësi akademike dhe kërkimore brenda vendit, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe jashtë vendit në përputhje me 

legjislacionin e atij vendi, pa cenuar legjislacionin e Kosovës. 

 

Neni 4 

Logoja dhe vula 

3.1. Kolegji ka vulën e rrumbullakët dhe vulën katrore për protokollim të veçanta për 

kampusin në Prishtinë dhe dega në Podujevë; 

3.2. Kolegji ka vulën e thatë; 

3.3. Kolegji ka llogon e vetë me emërtim “Kolegji i Menaxhmentit Internacional 

“Globus”; 

3.4. Modeli i logos dhe vulave së Kolegjit janë të miratura nga Bordi Drejtues me 

Vendim të veçantë. 
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Neni 5 

Kapitali themelues 

 

Kapitalin themelues fillestar e ka siguruar themeluesi, si në vijim: 
 

Nr. 
Emri dhe 

Mbiemri 

Numri 

personal 

Përqindja e 

aksioneve 

Vlera e kapitalit 

themelues 

1. Ahmet ARIFI 1011055962 100% 300,000.00 Euro 
 

Neni 6 

Përfaqësuesi Ligjor 

5.1. Përfaqësimin ligjor e bënë Sekretari Gjeneral me palë të jashtme dhe në interes të  

Kolegjit; 

5.2. Sekretari Gjeneral ka të drejtën e nxjerrës së vendimeve të veçanta për autorizimin e 

zyrtarëve të Kolegjit sipas përgjegjësive dhe vendeve të punës për përfaqësim në 

çështje të caktuara; 

 

VIZIONI, MISIONI, QËLLIMET DHE VEPRIMTARIA E KOLEGJIT 

 

Neni 7 

Misioni 

Misioni i Kolegjit “Globus” është  që të ofrojë studime universitare si qendër e arsimit të lartë 

në Kosovë, në fushën e shkencave ekonomike ndërkombëtare, konkurrente në vend dhe rajon 

si dhe më gjerë, me një staf të përgatitur në universitete prestigjioze vendore dhe 

ndërkombëtare, me një menaxhment bashkëkohor që është i gatshëm t’i pranojë sfidat që i 

parashtron edukimi modern për pajisjen e të rinjëve dhe të tjerëve me dije nga menaxhimi 

dhe ndërmarrsia për biznes dhe menaxhment ndërkombëtar dhe shkathtësi të mjaftueshme të 

ngritjes profesionale në pajtim me kërkesat dhe standardet e tregut ndërkombëtar të punës.  

 

Neni 8 

Vizioni 

Vizioni i Kolegjit “Globus” është të ofrojë studime cilësore universitare në fushën e  

menaxhmentit dhe biznesit  ndërkombëtar, duke përgatiturt kuadro plotësisht të afta që t’u 

përgjigjen sfidave të ekonomisë moderne ndërkombëtare, në veçanti të Unionit Evropian dhe 

të menaxhimit të biznesit modern ndërkombëtar.  

 

Neni 9 

Qëllimet e Kolegjit 

8.1. Kolegji “Globus” është themeluar për t’i ndjekur këto qëllime: 

a) Zhvillimin e aktiviteteve të arsimit të lartë; 

b) Zhvillimin e aktiviteteve hulumtuese profesionale dhe shkencore;  

c) Sigurimin e arsimit të krahasueshëm dhe konkurrent me arsimin e lartë të vendeve 

evropiane; 

d) Ofrimin e arsimit të konceptuar sipas standardeve bashkëkohore evropiane, sipas 

objektivave të Procesit të Bolonjës; 
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e) Promovimin e edukimit për biznes/menaxhment bashkëkohor dhe bartjen e 

“Know-How” për menaxhmentin e zhvillimit ekonomik 

 

9.2 Në arritjen e qëllimeve të veta, Kolegji do të sigurojë liri akademike për të gjithë 

mësimdhënësit dhe studentët e vet, të cilëve u garanton të drejtën për të paraqitur ide dhe 

opinione të debatueshme pa rrezikuar humbjen e vendit të punës apo privilegjet që ata i 

gëzojnë. 

 

 9.3 Në arritje e qëllimeve sipas këtij neni, si dhe në tërë veprimtarinë e vet, Kolegji do t’u 

sigurojë studentëve dhe mësimdhënësve mundësi për këshillim mes tyre dhe menaxhmentit 

lidhur me të gjitha çështjet akademike. 

 

Neni 10 

Veprimtaria 

 

Aktivitet ekonomike të Kolegjit “Globus” janë: 

 

Kodi Përshkrimi Tipi 

8542 Arsimi i lartë Primarë 

7220 Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në shkencat shoqërore dhe humane Sekondarë 

6202 Aktivitetet e këshillimeve kompjuterike Tjera 

6209 Teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet shërbyese kompjuterike Tjera 

5819 Aktivitetet e tjera botuese Tjera 

8559 Arsimi tjetër p.k.t. Tjera 

1813 Shërbimet e përgatitjeve para-shtypjes dhe para-publikimit Tjera 

9319 Aktivitetet e tjera sportive Tjera 

7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për manaxhim Tjera 

8413 Rregullimi dhe përmirësimi për një funksionim më efikas të bizneseve Tjera 

5829 Publikimi i softuerëve të tjerë Tjera 

5811 Publikimi i librave Tjera 

5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve Tjera 

9609 Aktivitetet e tjera p.k.t. Tjera 

7810 Aktivitet e agjencive të punësimit Tjera 

9101 Aktivitetet e bibliotekave dhe të arkivave Tjera 

7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Tjera 

9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit Tjera 

8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t. Tjera 

7219 
Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe 

inxhinieri 
Tjera 

7320 Hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet) Tjera 
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ORGANET QEVERISESE, MENAXHUESE DHE OPERATIVE  TË KOLEGJIT NË 

PRISHTINË DHE DEGA NË PODUJEVË 
 

Neni 11 

Struktura Organizative e Kolegjit “Globus” përfshin dy njësi akademike: 

 

1. Kolegji “Globus” – Qendra Prishtinë; 

2. Kolegji “Globus” – Dega në Podujevë. 

 

Neni 12 

Struktura e organizative e organeve qeverisëse, menaxhuese dhe operative 

 

I. Organet Qeverisëse të Kolegjit KMI “Globus” – Qendra Prishtinë dhe 

dega Podujevë,janë: 

1. Kuvendi i aksionarëve; 

2. Bordi Drejtues;   

3. Këshilli Mësimor – Shkencor (KMSH); 

 

II. Organet Menaxhuese të Kolegjit KMI “Globus” – Qendra Prishtinë dhe 

dega Podujevë, janë: 

1. Rektori; 

2. Prorektori; 

3. Dekani; 

4. Prodekani; 

5. Sekretari Gjeneral; 

6. Menaxheri për Sigurimin e Cilësisë (ZSC); 

7. Menaxheri i Degës në Podujevë; 

 

III.  Organet ekzekutive KMI “Globus” – Qendra Prishtinë, janë: 

1. Bartësit e programeve studimore Bachelor dhe Master; 

2. Stafi operativ – nëpunësit. 

 

 

Neni 13 

Kuvendi i Aksionarëve 

13.1. Kuvendi i Aksionarëve është organi më i lartë qeverisës i Kolegjit “Globus”, i cili 

përbëhet prej të gjithë aksionarëve të regjistruar në Listën e Aksionarëve, e cila 

mbahet nga Kolegji dhe e cila përkon me listën e aksionarëve të listuar në nenin 4 të 

këtij Statuti. Kuvendi i Aksionarëve zgjedhë Kryetarin e Kuvendit.  

13.2. Të drejtat e votimit në Kuvend përkojnë me të drejtat pronësore të Aksionarëve në 

Shoqëri, ndërsa vendimet në Kuvend, përveç në rastet e përcaktuara shprehimisht 

ndryshe me këtë Statut dhe me Rregulloren e Punës së Kuvendit të Aksionarëve, 

merren me shumicë të thjeshtë (50.01%) të të gjitha votave të pranishme në Kuvendin 

e Aksionarëve në të cilin është konstatuar kuorumi, në pajtim me nenin 13.2 të këtij 

Statuti.  
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13.3. Kuvendi është përgjegjës për miratimin dhe ndryshimin e Statutit dhe Rregullores së 

Punës së Kuvendit të Aksionarëve të Kolegjit, si dhe për miratimin e dokumenteve 

strategjike dhe politikave zhvillimore të Kolegjit dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë 

financiare dhe politikave menaxhuese të organeve tjera të Kolegjit.  

13.4. Kuvendi emëron Bordin e Drejtorëve, i cili është përgjegjës për qeverisjen e Kolegjit 

mes dy Kuvendeve, si dhe për zbatimin e dokumenteve strategjike dhe politikave 

zhvillimore të Kolegjit.  

13.5. Për çështjet e listuara në vijim vendos ekskluzivisht Kuvendi i Kolegjit:  

a) ndryshimin dhe plotësimin e Statutit dhe Rregullores së Punës së Kuvendit të 

Aksionarëve të Kolegjit;  

b) rritjen apo zvogëlimin e kapitalit themelor të shoqërisë; 

c) konsolidimin e aksioneve të emetuara dhe të pashlyera;  

d) ndarjen e aksioneve të emetuara ose të pashlyera apo emetimin e aksioneve shtesë;  

e) përbërjen e Bordit të Drejtorëve;  

f) likuidimin e shoqërisë; 

g) kërkimin e mbrojtjes në ligjet e falimentimit apo paaftësisë paguese; dhe  

h) caktimin e auditorit të jashtëm të veprimtarisë financiare të shoqërisë.  

13.6. Të gjitha vendimet nga paragrafi 5 i këtij neni merren me shumicë prej 2/3 (dy të 

tretave) të të gjitha aksioneve të emetuara dhe shtesë. 

13.7. Sekretari i Kolegjit do të shërbejë edhe si Sekretar i Kuvendit të Aksionarëve të 

Kolegjit dhe do të mbajë regjistrat e vendimeve dhe procesverbaleve të Kuvendit, nën 

mbikëqyrjen e Kryetarit të Kuvendit të Aksionarëve të Kolegjit. 

 

Neni 14 

Bordi Drejtues 

14.1. Bordi Drejtues i Kolegjit është organi më i lartë menaxhues që përbëhet nga pesë 

drejtorë të zgjedhur nga Kuvendi i Aksionarëve të Kolegjit për të menaxhuar me 

Kolegjin mes dy Kuvendeve. Bordi Drejtues ka mandat katërvjeçar, me mundësi 

rizgjedhjeje. Në rast se për çfarëdo arsye ndonjë pozitë në Bordin e Drejtorëve mbetet 

vakant, Bordi i Drejtorëve mund të vendosë me votat e të gjithë anëtarëve të mbetur të 

Bordit për zëvendësimin e asaj pozite nga një drejtor i ri, i cili do të mbajë pozitën 

deri në fund të mandatit fillestar të Bordit Drejtues, ose deri në Kuvendin e parë të 

Rregullt të Aksionarëve të Kolegjit kur ky i fundit do të vendosë për zëvendësimin e 

tij. Në rast se për çfarëdo arsye Bordi Drejtues nuk ka kuorum për vendimmarrje, 

Drejtorët ose Drejtori i Mbetur do të ketë të kompetencë të thërrasë Kuvendin e 

Aksionarëve me qëllim të plotësimit të vendeve të mbetura vakante në Bordin e 

Drejtorëve. 

14.2. Bordin Drejtues te Kolegjit e zgjedhin aksionarët i cili do të përbëhet prej 5        

(pesë) anëtarëve. 

14.3. Anetarët e Bordit Drejtues mund te zgjedhen nga radha e themelueseve të Kolegjit, 

Organeve menaxhuese te Kolegjit, punëtor shkencor dhe pedagogjik, hulumtues të 

lëmive të ndryshme, ekspert dhe menaxher me reputacion nga kompani me biznes 

ndërkombëtar dhe personalitete të tjera të njohura nga jeta ekonomike dhe shoqërore 

vendore dhe ndërkombëtare.   
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Neni 15 

Këshilli Mësimor – Shkencor (KMSH) 

15.1. Këshili Mësimor – Shkencor (KMSH) përbëhet nga pedagogët e Kolegjit në 

marrëdhënie të rregullt pune; 

15.2. Asistentët në marrëdhënie të rregullt pune i zgjedhin përfaqësuesit e tyre në 

përpjesëtim me numrin e tyre, edhe atë 1/3 nga numri i përgjithshëm. 

15.3. Unioni i studentëve të Kolegjit “Globus”  e zgjedh një përfaqësues. 

15.4. Administrata e zgjedh një përfaqësues. 

15.5. Këshilli Mësimor – Shkencor punon në seanca. 

15.6. Këshilli Mësimor – Shkencor e harton Rregulloren e Punës për veprimatrinë e vetë 

për punë mësimore - shkencore me të cilën në mes të tjerave e parasheh edhe fushë 

veprimtarinë e vetë për  punë mësimore - shkencore. 

15.7. Këshilli Mësimorë - Shkencor me propozim të Rektorit i zgjedhë bartësit e 

programeve sipas niveleve të studimeve në Prishtinë dhe dega në Podujevë. 

15.8. Këshillin Mësimor – Shkencor (KMSH) e udhëheq Rektori i Kolegjit dhe në mungesë 

të tij Prorektori ose Dekani. 

15.9. Këshillin Mësimor – Shkencor (KMSH) i ka 3 komisione të përhershme – Komisionin 

për Sigurim të Cilësisë, Komisionin Disiplinor, Komisionin për Ankesa. 

15.10. Komisioni për Sigurim të Cilësisë është përgjegjës për zbatimin dhe 

monitorimin e procedurave të vlerësimit në pajtim me Statutin dhe rregulloret e 

institucionit. Komisioni siguron zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe standardeve 

të Agjencisë për Akreditim të Kosovës si dhe i propozon Këshillit Akademik 

rekomandime përkatëse. Komisioni i miraton afatet për vlerësim, e miraton përbërjen e 

ekipeve të vlerësimit dhe nxit kulturën e cilësisë. 

15.11. Në fillim të çdo viti akademik, komisioni në takimin e parë zgjedh Kryesuesin 

e komisionit. Kryesuesi i komisionit zgjidhet me shumicë votash të anëtarëve të 

komisionit. Detyra e Kryesuesit të komisionit është që të organizojë punën e komisionit.  

15.12. Komisioni për sigurimin e cilësisë gjithsej ka tetë anëtarë: pesë anëtarë të 

zgjedhur - tre anëtarë të personelit mësimdhënës, një përfaqësues të studentëve dhe një 

përfaqësues nga administrata; dhe tre anëtarë të emëruar sipas detyrës zyrtare: Rektori, 

Sekretari i Kolegjit dhe Udhëheqësi i Zyrës për Sigurim të Cilësisë. 

15.13. Komisioni Disiplinor formohet nga Këshilli Akademik për t’i shqyrtuar rastet 

e sjella para këtij komisioni nga ana e studentëve, stafit dhe menaxhmentit të Kolegjit. 

Komisioni ka pesë anëtarë të përhershëm të emëruar nga Këshilli Akademik, nga të cilët 

tre janë përfaqësues të personelit mësimor, një përfaqësues i studentëve dhe një 

përfaqësues i stafit administrativ.  

15.14. Anëtarët e Komisionit Disiplinor duhet të përmbahen nga pjesëmarrja në 

shqyrtimet e këtij komisioni në rastet kur: (a) Personi mbikëqyrës apo vartës i tyre është 

subjekt i shqyrtimit në Komision Disiplinor; (b) Kur me personat, rasti i të cilëve është 

në shqyrtim kanë lidhje familjare apo miqësore; dhe/ose (c) Ka ndonjë konfliktit 

interesi, siç është specifikuar në Kodin e Mirësjelljes apo aktet tjera normative të 

Kolegjit. 

15.15. Rregullat dhe procedurat e punës së Komisionit Disiplinor janë të detajuara në 

Kodin e Mirësjelljes të Kolegjit dhe në akte tjera normative të Kolegjit. Të njëjtat do të 

bëhen publike për të gjithë studentët, punonjësit dhe palët tjera me interes për Kolegjin.  

15.16. Komisioni për Ankesa shërben si shkallë e dytë për shqyrtim të ankesave ndaj 

vendimeve të marra nga Komisioni Disiplinor.  

15.17. Këshilli Akademik emëron pesë anëtarët e Komisionit për Ankesa, nga të cilët 

tre janë përfaqësues të stafit mësimor, një është përfaqësues i studentëve dhe një është 

përfaqësues i administratës.  
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15.18. Anëtarët e Komisionit për Ankesa duhet të përmbahen nga pjesëmarrja në 

shqyrtimet e këtij komisioni në rastet kur: (a) Personi mbikëqyrës apo vartës i tyre është 

subjekt i shqyrtimit para Komisionit për Ankesa; (b) Kur me personat, rasti i të cilëve 

është në shqyrtim kanë lidhje familjare apo miqësore; dhe/ose (c) Ka ndonjë konfliktit 

interesi, siç është specifikuar në Kodin e Mirësjelljes apo aktet tjera normative të 

Kolegjit.  

15.19. Rregullat dhe procedurat e punës së Komisionit të Ankesave janë të detajuara 

në Kodin e Mirësjelljes të Kolegjit dhe në akte tjera normative të Kolegjit. Të njëjtat do 

të bëhen publike për të gjithë studentët, punonjësit dhe palët tjera me interes për 

Kolegjin. 

15.20. Këshillin Mësimor – Shkencor (KMSH) punon në bazë të Rregullores të punës 

së KMSH-së.  

15.21. Këshilli Mësimor – Shkencor (KMSH), shqyrton dhe vendos për këto çështje: 

 

a) Merr Vendimin për hapjen ose mbylljen e niveleve studimore  dhe në kuadër të 

tyre për hapjen dhe mbylljen e programeve studimore të Kolegjit, 

b) Aprovon Strategjin e Programeve studimore, shkencore dhe kërkimore të Kolegjit, 

c) Në bazë të propozimit të drejtueseve të niveleve të studimeve bënë shqyrtimin dhe 

aprovimin e Plan-Programeve studimore  dhe kurrikulave të  lëndëve studimore, 

d) Shqyrton dhe aprovon Planin e vizitave studimore të stafit pedagogjik 

nëinstitucione vendore dhe ndërkombëtare, 

e) Shqyrton dhe aprovon Planin e ngritjes shkencore dhe profesionale te stafit 

pedagogjik, 

f) Shkoqit Planin e ngritjes së stsfit të ri akademik duke respektuar kritere të 

caktuara siç janë struktura gjinore etj. 

g) Shqyrton dhe aprovon Planin e Vizitave Studimore të studentëve në vend dhe 

jashtë vendit,  

h) Shqyrton dhe aprovon planin e botimeve të Kolegjit, sidomos të teksteve 

universitare për nevoja të studentëve, 

i) Shqyrton dhe aprovon planin e punës praktike të studentëve  në kompani, 

institucione dhe organizata tjera me biznes ndërkombëtar, 

j) Në bazë të propozimeve të udhëheqësve të niveleve të studimeve merr Vendim 

për shpallje të konkursit për pranim të studentëve për cdo vit akademik, 

k) Keshilli Mesimor Shkencor – KMSH i përcakton kushtet për regjistrimin e 

studentëve të cilat janë të rregulluara me Rregulluoren e regjimit të studimeve, 

a. Në bazë të propozimit të udhëheqësve të niveleve të studimeve merr 

Vendim për shpallje të konkursit për pranim të stafit akademik, 

l) Emëron Panel për intervistim  për pranim dhe rizgjedhje të stafit akademik, 

m) Aprovon Rregullore dhe rregulla për çështje të: 

 punes se Kolegjit, 

 zgjedhjes së personelit akademik, 

 punës me student, 

 funksionimit  të Zyrës së Sigurimit  të Cilësis – ZSC, 

 sistemit të vlerësimit të studentëve, 

 përgatitjes dhe mbrojtjes së punimeve të diplomës, 

 kodit të mirësjelljes, 

 bën pranimin e diplomave dhe kredive për studentët e trasnferuar në bazë të Ligjit 

mbi Arsimin e lartë në Kosovë, Udhëzimeve Administrative të MASHT sipas 

kritereve të Deklaratës së Bolonjës, 
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 dhënies së titujve dhe gradave shkencore dhe akademike “Honoris Causa” dhe 

thirrjeve “Profesor Meritus” , 

 të gjitha rregulloreve dhe procedurave të parapara me Ligj mbi Arsimin e Lartë 

në Kosovë, Udhëzime Administrative të MASHT dhe Rregulloreve dhe kritereve të 

parapara për akreditim nga AKA, 

 

- Këshilli Mesimor – Shkencor (KMSH) shqyrton dhe vendos edhe për të gjitha çështjet të 

cilat kan të bëjnë me punën mësimore – shkencore dhe kërkimore nga fushëveprimtaria e 

Kolegjit. 

 

 

ORGANET MENAXHUESE TE KOLEGJIT 

 

Neni 16 

Rektori 

16.1. Rektori është autoriteti kryesor menaxhues i Universitetit.  

16.2. Rektori është përgjegjës për punën efektive dhe të rregullt të Universitetit dhe për 

menaxhimin e tij sipas politikës së përcaktuar nga Këshilli drejtues, dhe ka gjithë 

autoritetin e nevojshëm për ushtrimin e këtyre detyrave.  

16.3. Detyrat e rektorit specifikohen në kontratën e punës. 

 

Neni 17 

17.1. Rektori i Kolegjit zgjidhet nga Bordi Drejtues me shumicë votash. 

17.2. Rektorin e zgjedh Bordi drejteus nga lista e kandidatëve të propozuar nga  Komisioni 

profesional prej pese (5) anetareve të cilin komision e formon Këshilli Mësimor – 

Shkencor (KMSH). Komisioni profesional ka për detyrë që të verifikoj nëse 

kandidatët e paraqitur për pozitën e rektorit i plotësojnë kushtet e parapara me 

konkurs. 

17.3. Bordi Drejtues ka të drejtë të refuzojë listën e kandidatëve të propozuar nga Komsioni 

profesional duke arsyetuar atë. 

17.4. Rektori i Kolegjit zgjidhet nga Bordi Drejtues me shumicë votash. 

17.5. Në rast se asnjë kandidat nuk fiton këtë shumicë në radhën e parë të votimit, atëherë 

dy kandidatët me numrin më të madh të votave kualifikohen në votimin e dytë. Nëse 

asnjëri nga dy kandidatët nuk fiton shumicën absolute tri herë radhazi, procedura e 

zgjedhjes përsëritet nga fillimi, siç është paraparë në këtë Statut.  

17.6. Mandati i Rektorit është pesë (4) vite me mundësi rizgjedhje. 

17.7. Mandati i Rektori fillon me dt. 01 tetor të vitit akademik vijues. 

 

 

Neni 18 

1. Rektori ka këto përgjegjësi : 

1.1. Të veprojë në emër të Koelgjit dhe ta përfaqësojë atë;  

1.2. Të organizojë, drejtojë dhe menaxhojë Kolegjin;  

1.3. Të udhëheq personelin akademik;  

1.4. Të vendosë për rregulloren e punës për personelin akademik të Kolegjit në kuadër të 

kornizës së caktuar nga Bordi Drejtues;  
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1.5. Të punësojë, delegojë, nivelizojë, promovojë, suspendojë dhe të përcaktojë kushtet e 

punës për personel në pajtim me rregulloret e nxjerra nga Bordi Drejtues dhe Këshilli 

Mësimor - Shkencor; 

1.6. Ta kryesojë Këshillin Mësimor - Shkencor;  

1.7. Të paraqesë para Bordit Drejtues propozime në lidhje me karakterin arsimor dhe 

misionin e Kolegjit duke marrë parasysh rekomandimet dhe mendimin e Këshillin Mësimor - 

Shkencor;  

1.8. Të zbatojë vendimet e Bordit Drejtues;  

1.11. Të nënshkruajë kontrata në emër të Kolegjit me palët e treta;  

1.12. Të nënshkruajë diplomat dhe certifikatat e tjera zyrtare të Kolegjit;  

1.13. Të propozojë kandidatët për postin e prorektorëve, për t’u zgjedhur nga Këshilli 

Mësimor Shkencor;  

1.14. Të propozoj kandidatët për postin e sekretarit të përgjithshëm;  

1.15. Të shpallë të gjithë titujt akademikë;  

1.16. Rektori ka të drejtë të formojë komisione këshillëdhënëse; 

 1.17. Të kryejë të gjitha detyrat e tjera në emër të Kolegjit, siç janë përcaktuar me këtë Statut 

apo me rregulloret e tjera në fuqi. 

 

         Neni 19 

Rektori i Kolegjit mund të shkarkohet para përfundimit të mandatit në këto raste: 

 Me kërkese personale, 

 Në çoftëse Themeluesit nuk e pranojn raportin vjetor të punës së Kolegjit, dhe  

 Në marrëveshje me Themeluesit. 

 Dorëheqjes;  

 Shkarkimit nga detyra; 

 Arsyeve shëndetësore;  

 Dënimit për vepër penale; 

 Pensionimit;  

 Vdekjes. 

2. Procedurat për shkarkimin e rektorit mund të iniciohen me shumicën absolute të votave 

nga:  

2.1. Këshilli drejtues;  

2.2. Senati.  

3. Procedura për shkarkimin e rektorit përcaktohet me rregulloret e nxjerra nga Këshilli 

drejtues. Vendimi i Këshillit drejtues për shkarkim është valid me shumicën e kualifikuar të 

2/3 të votave të anëtarëve.  

4. Në rast të shkarkimit të rektorit përfundon edhe mandati i prorektorëve. 

 

5. Në rast të shkarkimit, rektori dhe prorektorët e posa zgjedhur, do të zgjidhen për periudhën 

e mbetur të mandatit të rektorit të shkarkuar. 6. Në rastin e shkarkimit të rektorit, apo në 

çfarëdo rasti të mbetjes vakant të pozitës së rektorit, Këshilli Drejtues zgjedh ushtruesin e 

detyrës së rektorit deri në përfundimin e procedurës të zgjedhjes së rektorit për mandatin e 

mbetur. Ushtruesi i detyrës së rektorit do të mbaj postin e rektorit deri në fund të mandatit, në 

qoftë se deri në shpalljen e zgjedhjeve në Universitet kanë mbetur jo më shumë se 6 muaj. 

Ushtruesi i detyrës së rektorit zgjidhet personi që i plotëson kushtet e parapara për zgjedhjen 

e rektorit, neni 27 pika 3 e Statutit.  
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Neni 20 

1. Rektori ka të drejtë të parashtrojë ankesë kundër shkarkimit të tij.  

2. Kundër vendimit mund të iniciohet procedurë në gjykatën kompetente. 
 

Neni 21 

PROREKTORI 

1. Detyrat e prorektorëve caktohen nga rektori në pajtim me dispozitat e këtij Statuti.  

Rektori ka të drejtë t’u delegojë përgjegjësi të plotë ligjore për një kohë të caktuar. 

Përgjegjësi të përbashkëta mund t’u caktohen prorektorëve në fushat e:  

1.1. Mësimdhënies dhe çështjeve për studentë;  

1.2. Buxhet dhe Financa;  

1.3. Kërkimeve shkencore;  

1.4. Bashkëpunimit ndërkombëtar;  

1.5. Zhvillimit dhe cilësisë.  

 

Neni 22 

Rektori e emëron njërin nga prorektorët për të ushtruar përkohësisht detyrën e Rektorit në rast 

të pamundësisë apo paaftësisë së përkohshme të Rektorit. 

 

Neni 23 

1. Rektori propozon listën e emrave për prorektorë nga radha e profesorëve të Universitetit, 

pasi të jetë konsultuar me Senatin. Prorektorët zgjidhen nga Këshilli drejtues me shumicën 

absolute të votave, në një radhë votimi. Nëse kandidati i propozuar nuk zgjidhet atëherë 

rektori ka të drejtë të propozojë kandidatin e ri.  

2. Mandati i prorektorëve është i lidhur me atë të rektorit, me mundësi të rizgjedhjes edhe për 

një mandat. 

 

Neni 24 

Prorektori e ndihmonë në punët dhe detyrat Rektorin.  

Prorektori në mungesë të Rektorit kryen punët dhe detyrat  e Rektorit.  

Prorektori, është personi që merret me anën mësimore shkencore në Kolegj. 

 

Detyrat e tij janë si në vijim: 

- Organizon e kontrollon punën mësimore shkencore. 

- Ndjek zbatimin e planeve e programeve mësimore. 

- Organizon e kontrollon punën për specializimin pasuniversitar dhe ecurinë e 

studimeve Pasuniversitare. 

- Ndjek bashkëpunimin e shkencor të njësive të Kolegjit me institucione kërkimore 

shkencore dhe shkolla të tjera të larta. 

- Harton projektplanin kalendarik të procesit mësimor dhe ja paraqet Rektorit për 

miratim. 

- Drejton hartimin e orarit të mësimeve, të provimeve dhe përcjell zbatimin e tyre. 

- Ndjek plotësimin korrekt të dokumentacionit shkollor nga Zyra e sigurimit të cilësisë, 

të cilën e ka në varësi të drejtpërdrejtë. 

- Kryen koordinimin dhe bashkpunimin me Institucionet vendore dhe nderkombetare. 
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Neni 25 

Rektori i Kolegjit mund të shkarkohet para përfundimit të mandatit në këto raste: 

 Me kërkese personale, 

 Në çoftëse Themeluesit nuk e pranojn raportin vjetor të punës së Kolegjit, dhe  

 Në marrëveshje me Themeluesit. 

 Dorëheqjes;  

 Shkarkimit nga detyra; 

 Arsyeve shëndetësore;  

 Dënimit për vepër penale; 

 Pensionimit;  

 Vdekjes. 

2. Procedurat për shkarkimin e rektorit mund të iniciohen me shumicën absolute të votave 

nga:  

2.1. Këshilli drejtues;  

2.2. Senati.  

3. Procedura për shkarkimin e rektorit përcaktohet me rregulloret e nxjerra nga Këshilli 

drejtues. Vendimi i Këshillit drejtues për shkarkim është valid me shumicën e kualifikuar të 

2/3 të votave të anëtarëve. 

4. Në rast të shkarkimit të rektorit përfundon edhe mandati i prorektorëve. 

5. Në rast të shkarkimit, rektori dhe prorektorët e posa zgjedhur, do të zgjidhen për periudhën 

e mbetur të mandatit të rektorit të shkarkuar. 

6. Në rastin e shkarkimit të rektorit, apo në çfarëdo rasti të mbetjes vakant të pozitës së 

rektorit, Këshilli Drejtues zgjedh ushtruesin e detyrës së rektorit deri në përfundimin e 

procedurës të zgjedhjes së rektorit për mandatin e mbetur. Ushtruesi i detyrës së rektorit do të 

mbaj postin e rektorit deri në fund të mandatit, në qoftë se deri në shpalljen e zgjedhjeve në 

Universitet kanë mbetur jo më shumë se 6 muaj. Ushtruesi i detyrës së rektorit zgjidhet 

personi që i plotëson kushtet e parapara për zgjedhjen e rektorit, neni 27 pika 3 e Statutit.  

 

Neni 26 

1. Rektori ka të drejtë të parashtrojë ankesë në gjykatën kompetente. 

 

 

Neni 27 

DEKANI 

1. Dekani dhe prodekani zgjedhen nga Këshilli Mësimor Shkencor (KMSH) me shumicën e 

thjesht të votave dhe i propozon Bordit Drejtues per miratim për një periudhë katërvjeçare, 

nga radha e profesorëve të Kolegjit, me të drejtë rizgjedhjeje edhe për një mandat.  

2. Kandidatët për postin e dekanit dhe të prodekanit duhet të jenë individë me kualifikime 

relevante akademike dhe të kenë aftësi dhe përvojë në udhëheqje si dhe të kenë së paku 

thirrjen e profesorit asistent.  

3. Dekani i zgjedhur i propozon Këshillit Mësimor – Shkencor (KMSH) prodekanit/es e 

mundshëm për mandatin e përbashkët të cilët zgjedhen ne Këshill dhe i percillen Bordit 

Drejtues per miratim.  

4. Për zgjedhjen e dekanit të ri, Këshilli Mësimor Shkencor (KMSH) zgjedh një delegat nga 

profesorët e Kolegjit, i cili përkohësisht mban mandatin e dekanit në KMSH derisa të 

përfundojë procedura e zgjedhjes së dekanit të ri. Pastaj dekani i ri merr mandatin ashtu siç 

parashihet me këtë Statut.  

5. Mandati i rregullt i dekanit dhe i prodekanit fillon me një (1) tetor. 
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Neni 28 

1. Dekani për punën e tij i përgjigjet rektorit. Detyrat e dekanit janë:  

1.1. Të sigurojë udhëheqje akademike në fushat përkatëse për zhvillimin e mësimit, punës 

shkencore dhe artistike në fakultet;  

1.2. Të sigurojë shfrytëzimin efikas, ekonomik dhe efektiv të mjeteve të alokuara për 

fakultetin nga Këshilli drejtues;  

1.3. Të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në zbatimin e vendimeve dhe detyrave të 

përcaktuara nga Këshilli i fakultetit;  

1.4. Të sigurojë informata të mjaftueshme në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve dhe 

rezultateve në mësim, në kërkime shkencore dhe në krijimtari artistike për rektorin dhe 

Këshillin drejtues sipas dispozitave të këtij Statuti;  

1.5. Të përfaqësojë Këshillin e Fakultetit në Senatin e Universitetit; 

 1.6. T’i japë këshilla rektorit dhe Senatit për emërimin e personelit akademik në lëndët e 

fakultetit;  

1.7. Të propozojë kandidatët për prodekanë; 

1.8. T’i kryejë detyrat e tjera të dekanit që parashihen në këtë Statut.  

2. Dekani mund të përfaqësojë Universitetin edhe për çështjet ligjore në emër të fakultetit 

vetëm me autorizim të Këshillit drejtues të paraparë me rregullore apo me mënyrë tjetër.  

3. Dekani i përcakton detyrat e prodekanit. 

4.Dekani kryen këto punë dhe detyra: 

- Organizon dhe mbikqyrë mbarëvajtjen e procesit të studimeve, 

- Kujdeset për rregullësin e zhvillimit të studimeve sipas orarit të shpallur, 

- Raporton tek Rektori dhe Prorektori për kryerjen e detyrave që i përshkruhen në 

Kontratë të punës dhe  

- Kryen edhe tjera detryra sipas nevojës në procesin studimor me udhëzime të 

Rektorit. 

 

Neni 29 

1. Mandati i dekanit mund të përfundojë para kohe në rast të:  

1.1. Dorëheqjes;  

1.2. Shkarkimit; 

 1.3. Arsyeve shëndetësore;  

1.4. Dënimit për vepër penale;  

1.5. Pensionimit  

1.6. Vdekjes.  

2. Procedura për shkarkimin e dekanit mund të iniciohet nga:  

2.1. Këshilli drejtues;  

2.2. Senati;  

2.3. Rektori;  

2.4. Këshilli i fakultetit përkatës.  

3. Procedura dhe arsyet për shkarkimin e dekanit përcaktohen në rregulloren e nxjerrë nga 

Senati. 

4. Vendimi për shkarkimin e dekanit merret nga Senati pasi të jetë bërë konsultimi me 

këshillin e fakultetit përkatës. Vendimi i Senatit merret me shumicën e kualifikuar të 2/3 të 

anëtarëve. 

5. Në rast të përfundimit të mandatit të dekanit përfundon edhe mandati i prodekanëve.  

6. Ne rast të përfundimit të mandatit, dekani dhe prodekanët e posa zgjedhur do të zgjidhen 

për periudhën e mbetur të mandatit. 
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Neni 30 

1. Mandati i prodekanit mund të përfundojë para kohe në rast të:  

1.1. Dorëheqjes;  

1.2. Shkarkimit; 

1.3. Arsyeve shëndetësore;  

1.4. Dënimit për vepër penale;  

1.5. Pensionimit  

1.6. Vdekjes. 

2. Procedura për shkarkimin e prodekanit mund të iniciohet nga: 

2.1. Këshilli Drejtues; 

2.2. Senati;  

2.3. Rektori;  

2.4. Këshilli i fakultetit përkatës;  

2.5. Dekani.  

3. Vendimi për shkarkim merret nga Senati pasi të jetë konsultuar me dekanin dhe këshillin e 

fakultetit përkatës. Vendimi i Senatit për shkarkim nga posti merret me shumicën e 

kualifikuar të 2/3 të anëtarëve. 

4. Në rast të përfundimit të mandatit të prodekanit, dekani propozon kandidatin e ri në 

detyrën e prodekanit, i cili zgjidhet për periudhën e mbetur të mandatit të prodekanit të 

shkarkuar. 

Neni 31 

SEKRETARI GJENERAL 

1.1. Sekretari Gjeneral i Kolegjit është person i autorizuar për çështje administrative dhe 

nënshkrim në emër të Kolegjit për nevoja të tilla. Sekretari i Kolegjit është person 

kompetent për përfaqësim të Kolegjit pranë të gjitha ministrive, agjencive dhe 

institucioneve të Kosovës, si dhe për nënshkrimin e të gjitha dokumenteve 

administrative që mund të kërkohen nga ministritë, agjencitë dhe institucionet e 

ndryshme lidhur me veprimtarinë e Kolegjit.  

1.2. Sekretari i Kolegjit është person i autorizuar i Kolegjit për kryerje të veprimtarisë 

ditore bankare në emër të tij, përfshirë hapjen dhe mirëmbajtjen e llogarive, aplikimin 

për produkte kreditore (përfshirë, pa kufizime, kreditë, mbitërheqjen, letërgarancionet, 

letërkreditë, limitin kreditor dhe sistemin e debitimit direkt) pranë të gjitha bankave 

komerciale në Republikën e Kosovës.  

1.3. Sekretari i Kolegjit është përgjegjës për hartimin e kontratave të punës për stafin 

akademik dhe administrativ të Kolegjit.  

1.4. Sekretari i Kolegjit është përgjegjës për hartimin e vendimeve, shkresave dhe akteve 

tjera të cilat i nxjerrin organet e Kolegjit nga fushëveprimtaria e tyre përkatëse, si dhe 

për mbajtjen e dosjeve, dokumentacionit dhe procesverbaleve të Kuvendit të 

Aksionarëve dhe Bordit Drejtues.  

1.5. Sekretari i Kolegjit udhëheq procedurat administrative të Kolegjit dhe harton shpalljet 

publike të tij. 

1.6. Sekretarin Gjeneral të Kolegjit e emëron Bordi Drejtues i Kolegjit; 

1.7. Sekretari Gjeneral i organizon dhe zbaton punët dhe detyrat administrative në Kolegj; 
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1.8. Sekretari Gjeneral i zbaton ne mënyre autonome punët qe i takojnë administrates 

kurse nga lëmia  e mësimit i kryen detyrat ne baze Vendimeve te Keshillit  Mesimor-

Shkencor dhe detyrave të marrura nga Rektori. 

1.9. Sekretar Gjeneral menaxhon ecurit financiare të Kolegjit, perkatsisht propozon Planin 

Financiar vjetor dhe paraqet Raportin Vjetor  Financiar ndaj Bordit Drejtues. 

1.10. Sekretari Gjeneral e përfaqëson Koelgjin në çështjet juridike ndaj institucioneve 

kompetente ligjore  dhe ndaj palëve te tjera. 
 

 

          Neni 32 

BARTËSIT E PROGRAMEVE STUDIMORE   

Bartësit e programeve studimore Bachelor dhe Master emërohen me propozimin e Këshillit 

Mësimor - Shkencor (KMSH). 

Bartësit e programeve studimore Bachelor dhe Master janë përgjegjes për punën ekzekutive 

mësimore ne baze te Planeve dhe Programeve  mësimore te Kolegjit. 

Bartësit e programeve studimore Bachelor dhe Master punën e tyre e koordinojnë në 

bashkëpunim me Rektorin  dhe Sekretarin Gjeneral të Kolegjit. 

Për punën e tyre i raportojnë Rektorit, Zyrës për Sigurimin e Cilësisë, Sekretari Gjeneral dhe 

Këshillit Mësimor - Shkencor  (KMSH). 

Bartësit e programeve duhet të jenë në harmoni me bazën ligjore në fuqi e cila i rregullon 

kërkesat specifike për çdo program lidhur me gradën dhe fushën që duhet ta kenë bartësit e 

programeve studimore. 
 

                             

Neni 33 

STAFI ADMINISTRATIV 

Administratën e Kolegjit e përbëjnë nënpunësit e Kolegjit. 

Punët dhe detyrat i kryejnë në bazë te përshkrimit në sistematizim të vendeve të punës. 

Nënpunësit për punën e vet i përgjigjen Sekretarit Gjeneral të Kolegjit. 

Nënpunësit e Kolegjit i kryejnë punët në bazë të Rregullores së punës, Rregullores për 

disiplinë në punë dhe Kodit të Etikës së Kolegjit. 

 

ORGANET MENAXHUESE DEGA PODUJEVË  

 

Neni 34 

Dega në Podujevë menaxhohet nga Udhëheqës i Degës. 

Udhëheqës i Degës emërohet me propozimin e Këshillit Mësimor - Shkencor  (KMSH). 

Detyrat dhe përgjegjësit e Udhëheqësit të Degës në Podujevë, janë: 

- Koordionon punën e Degës në bazë të Statutit dhe Vendimeve Qeverisëse dhe 

Menaxhuese të Qendrës në Prishtinë; 

- Organizimin dhe mbikqyrjen e mbarëvajtjes së procesit mësimor; 

- Koordinimi dhe Raportimi i mbarëvajtjes së procesit mësimor të degës me Zyrën 

për Sigurimin e Cilësis – ZSC; 

- Organizimin dhe menaxhimin  e administratës dhe 

- Punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga organet Qeverisëse. 

-  
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ORGANIZIMI I STUDIMEVE 

Neni 35 

Studime universitare 

 Kolegji ofron këto nivele të studimeve;   

1. Studimet Bachelor  

2. Studimet Master  
 Studime të nivelit të arsimit të lartë nga fusha e menaxhimit internacional për drejtimet e 

akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit (AKA) dhe Licencës së lëshuar nga 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë  (MASHT). 

 Kërkime – Shkencore, Hulumtime nga stafi i Kolegjit, studentët e studimeve të nivelit 

Master dhe bashkpunëtor vendor dhe ndërkombëtar kompetent për lëmit e caktura që janë 

me interes të zhvillimit të Kolegjit, 

 Kolegji mund të themelojë dhe të jetë bashkthemelues i institucioneve – njësive 

organizative hulumtuese nga lëmia e veprimtaris se vet, dhe 

 Ushtron veprimtari tjera sipas nomenklaturës në Certifikatën e Biznesit. 

 

Neni 36 

Viti akademik 

(1) Kolegji organizon studimet në pajtim me programet  ekzistuese  të  studimit  gjatë  vitit  

akademik i cili zgjatë 12 muaj. Viti akademik fillon më 1 tetor dhe mbaron më 30 shtator të 

vitit të ardhshëm. 

 

(2) Aktiviteti i studimeve (ligjëratat, ushtrimet, seminaret, kolokuviumet) është i ndarë  

në dy semestra dhe zgjatë nga 15 javë për semester.   

 

(3) Viti akademik në studime Bachelor fillon me 15 Tetor; 

      Viti akademik në studime Master fillon me 01 Nëntor. 

 

(4) Kalendari i studimeve nxirret nga Këshilli Mësimor - Shkencor (KMSH). 

 

      Neni 37 

Titujt dhe Gradat 

Titujt dhe Gradat e personelit të pedagogëve do të merren në bazë të Ligjit mbi Arsimin e 

Lartë të Kosovës në përputhje me nenin 28 pika 5. 

Kolegji “Globus” mund të caktojnë gradat si në vijim:  

5.1. profesor;  

5.2. profesor asistent; 

5.3. ligjërues;  

5.4. asistent. 

 

6. Kriteret për të gjithë titujt, përveç atyre asistent dhe ligjërues, përfshijnë të paktën një 

diplomë Master ose ekuivalente në fushën e lëndës së të emëruarit. Përveç kësaj, profesor 

asistentët dhe profesorët e asociuar, duhet të jenë në gjendje të dëshmojnë një sfond të 

suksesshme të mësimdhënies, hulumtimit dhe të praktikës profesionale apo artistike tjetër që 
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do të vlerësohet nga së paku tre recensues që kanë së paku një titull më të lartë se thirrja 

aktuale e kandidatit për avancim.  

7. Profesorë asistentë dhe profesorët duhet të kenë të përfunduar doktoratë dhe të kenë një 

sfond të suksesshëm të publikimit në revista me recension ndërkombëtar.  

8. Në qoftë se një person që mban një titull nga një universitet i akredituar ose nga një kolegj 

universitar i bashkëngjitet stafit të një bartësi që nuk është universitet apo, kolegj universitar 

ai mund të vazhdojë të mbajë titullin e dhënë më parë. Në qoftë se një person që mban një 

titull nga një kolegj universitar ose kolegj i akredituar i bashkohet stafit të universitetit, prej 

tij do kërkohet për të aplikuar për marrjen e një titulli nga universiteti.  

9. Profesori i rregullt i pensionuar nga një post me orar të plotë, mund të caktohet si Profesor 

Emeritus dhe mund të thirret për të mbështetur institucionin, në të cilin ai mban këtë titull, në 

cilëndo mënyrë që konsiderohet e përshtatshme nga rektori.  

 

Neni 38 

Liria akademike 

Liria ademike  e rregulluar  me te gjitha ligjet pozitive në Kosove si dhe me Ligjin mbi 

Shkollimin e Larte te Kosovës me  neni 27, pika 4.1. dhe 4.2. dhe të gjitha konventat 

nderkombetare mbi Lirit Akademike nderkombetare të cilat do të respektohen pa pengesë me 

shkrim nga Kolegji “Globus”.   

 

TE DREJTAT, STATUSI DHE OBLIGIMET E STUDENTËVE DHE 

ORGANIZATAT STUDENTORE 

 

Neni 39 

Secili kandidat që e kalon testin e maturës, gëzon të drejtën për të vazhduar studimet në 

institucionet e arsimit të lartë sipas legjislacionit ne fuqi.  

32.1 Studentët pranohen në programet e Kolegjit në bazë të konkurrencës dhe meritës 

32.2 Studentët që janë pranuar dhe regjistruar në Kolegjin Globus hyjnë në marrëdhënie 

ligjore me të, përmes nënshkrimit të marrëveshjes përkatëse. Me rastin e nënshkrimit të kësaj 

marrëveshjeje, studentëve u bëhen me dije aktet normative të Kolegjit dhe kodet e etikës dhe 

mirësjelljes të cilave duhet t’u përmbahen gjatë studimeve. 

 32.3 Studentët kanë të drejtat dhe përgjegjësitë në vijim:  

a) të ndjekin të gjitha ligjëratat, seminaret dhe aktivitetet e tjera mësimore;  

b) të përdorin ambientet në biblioteka dhe shërbimet e tjera për studentë; 

c) të zbatojnë rregullat e hartuara nga institucioni;  

d) të kushtojnë vëmendje të duhur e të plotë studimeve dhe të marrin pjesë në aktivitetet 

akademike.  

32.4 Studentët kanë të drejtë të ankohen lidhur me cilësinë e procesit të mësimdhënies ose 

infrastrukturës së Kolegjit, ndërsa ankesat në fjalë do të trajtohen nga Rektori i Kolegjit në 

bazë të akteve normative të Kolegjit. 
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Neni 40 

Statusi i studentit  

Kjo do të thotë se janë përmbushur të gjitha parakushtet për pranim në një  

program specifik të studimit.  

a) Student i rregullt;  

b) Student me studime nga distanca dhe 

c) Student me korrespodencë. 

 
Neni 41 

Te drejtat dhe obligimet e studentëve 

Studentët të regjistruar në Kolegjin “Globus” gëzojnë të gjitha të drejtat dhe duhet  tu 

përmbahen të gjitha obligimeve ligjore si dhe kontratës së nënshkruar për çdo vitë shkollor 

me Kolegjin. 

Kolegji është i obliguar të ju garantojë studentëve kushte normale për realizimin e të drejtave 

të studentëve të parapara në Ligj mbi Arsimin e Lartë në Kosovë në  nenin 31 pika 2, 2.1, 2.2 

dhe 2.3. 

Gjithashtu studentët janë të obliguar që ti përmbushin obligimet dhe detyrat e veta nga neni 

31 pika 3.1, 3.2, 3.3 dhe 3.4. 

Kolegji do t’ju sigurojë  studentëve të gjitha lirit dhe të drejtat e parapara në nenin 31 pika 4 

të Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës. 

 

Neni 42 

Organizatat e studentëve 

Studentëve të Kolegjit “Globus”  ju garantohet e drejta për themelim të Organizatave të tyre 

studentore (Unionin e Studentëve) . 

Kjo organizatë formohet në bazë zgjedhjeve të lira dhe demokratike në mënyrë të pavarur.  

Unionin e Studentëve  e përbëjnë studentët e Kolegjit Globus duke i përshtatur nevojat dhe 

kërkesat e aktivitetit te tyre. 

Kolegji është i obliguar të siguroj hapsirë të mjaftueshme dhe kushte për punë dhe ti mbështet 

materialisht për zhvillimin e aktiviteteve në  normale të Unionit të Studentëve. 

33.1 Studentët janë të përfaqësuar në të gjitha njësitë akademike të Kolegjit. Në Këshillin 

Akademik marrin pjesë pesë studentë të zgjedhur nga kolegët e tyre. Këta zgjedhen nga 

drejtimet e tyre dhe nuk do të thotë që të gjithë janë anëtarë të Kryesisë së Unionit. Nga pesë 

studentët anëtarë të Këshillit Akademik, dy janë nga programet bachelor shqip, një nga 

programet master shqip, një nga programet baçellor anglisht dhe një nga programet MBA 

anglisht. Një student merr pjesë në komisionin për sigurim të cilësisë, një student në 

komisionin disiplinor dhe një student në komisionin për ankesa. Në secilin komitet 

programor do të marrin pjesë nga dy studentë. 33.2 Studentët e kanë të drejtën e organizimit 

të vet në Union studentor brenda Kolegjit. Unioni i studentëve e rregullon veprimtarinë e vet 

me rregullore të veçantë. 

Neni 43 

Ndërrimi i drejtimit të studimeve 

(1). 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  
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(2). Ndërrimi i programit të studimit është i mundur në mes programeve të studimit me qëllim 

të arritjes së nivelit të njëjtë të arsimit në pajtim me dispozitat e këtij Statuti;  

(3). Gjatë ndërrimit të programit të studimit studentit i lejohet legalisht të fillojë programin e 

ri të studimit nëse së paku 50% e provimeve janë dhënë me sukses gjatë programit të vjetër të  

studimeve dhe që pranohen në programin e ri të studimeve.  

(4). Sipas pikës (3), studentit i lejohet të regjistrohet në programin e ri të studimeve:  

1. Më së paku në vitin e dytë të studimeve ose;  

2. Më së mirë në vitin e studimeve që vijon pas programit të vjetër të studimeve.  

(5)  Ndërrimi  i  programit  të  studimit  nuk mund të bëhet nëse studenti duhet sërish të  

regjistrohet në vitin e parë te studimeve në programin e ri të studimeve në pajtim me pikën 

(3). Procedura e Ndërrimit të drejtimit është e rregulluar me Rregulloren mbi Regjimin e 

studimeve të Kolegjit “Globus”. 

 

Neni 44 

Transferimi i studentëve 

Të drejtën e transferimit kandidatët/studentët e gëzojnë në bazë të Ligjit mbi Arsimit e Lartë 

nr. 04 L/ 037, Neni 16 pika 4. 

Transferimi i studentëve mund të bëhet në Programet e nivelit Baçelor dhe Master, Vendimet 

hartohen në mënyrë objektive dhe fleksibile me mundësi regjistrimi dhe transferimi në 

momente të përshtatshme dhe me dhënien e kredive. Në formulimin e rregullave Kolegji 

“Globus”  merr parasysh konventat aktuale të Sistemit Evropian të transferimit të kredive. 

Transferimet mundë të bëhen sipas afateve të përcaktuara me Vendim të KMSH-së të 

harmonizuara me Udhëzimet e MASHT-it. 

 

 

VENDIM - MARRJA MBI SHPËRNDARJEN E FITIMIT DHE MBULIMIN E 

HUMBJEVE 

 

Neni 45 

Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit themelor Rritja dhe zvogëlimi i kapitalit themelor do të bëhet 

në përputhje me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Ligji Nr. 02/L-123 dhe me 

procedurat e përcaktuara në këtë Statut. 

 

 

Financimi  

45.1. Kolegji Globus do të financohet: 

 - nga kompensimi për shërbimet e kryera  

- nga burimet e brendshme të anëtarëve të saj, 

 - nga shitja e publikimeve dhe produkteve të tjera të Kolegjit,  

- nga grantet që ofrojnë subjektet e tjera publike, shtetërore ose private,  

- nga sponsorimet e tjera të ligjshme për organizimin e veprimtarive dhe realizimin e 

projekteve të caktuara në përputhje me qëllimin e Kolegjit.  

 

45.2 Nuk do të operohet me asnjë lloj financimi tjetër që mund të ofrohet në qoftë se ai del 

jashtë karakterit dhe bie ndesh me statu 

sin dhe misionin e paracaktuar të Kolegjit. 
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Neni 46 

Rezultatet financiare të punës tregohen në bazë të Pasqyrave financiare periodike dhe vjetore, 

si ndryshim ne mes të të ardhurave dhe shpenzimeve, teprica e të ardhurave tregohet si fitim 

tatimohet  në bazë të Ligjit të Korporatave, kurse teprica e shpenzimeve ndaj të ardhurave si 

humbje te cilën e mbulojnë Themeluesit. 

 

 

Neto fitimi mund të ndahet në: 

 Një pjes për zhvillim te Kolegjit dhe rezerva, 

 Një pjes për dividend të aksionarëve dhe 

 Pjesa tjetër për destinime tjera ne pajtim me ligjin dhe vendimet e Themeluesëve. 

 

Neni 47 

Pas pasqyrave financiare të fundvitit bëhet përllogaritja e Dividentës dhe paguhet në fund  te 

vitit dhe me se largu një muaj pas marrjes së Vendimit. 

 

Neni 48 

Humbja e treguar, mbulohet me mjete që ne baze te ligjit mund te përdoren për mbulim te 

humbjeve.   

     

NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E STATUTIT TË KOLEGJIT 

 

Neni 49 

Ndryshimet dhe plotësimet juridike te Kolegjit mund të ndërrohen sipas nevojës së Kolegjit 

por gjithmonë në bazë të Ligjeve me të cilat rregullohet statusi juridik i Kolegjit. 

 

 

PROCEDURAT E NDRYSHIMIT TË STATUTIT 

 

Neni 50 

Për ndryshim dhe plotësimin e Statutit vendosin Themeluesit (Aksionarët) sipas procedurave 

të parapara për aprovim të Statutit. 

 

NDËRPRERJA E PUNËS SË KOLEGJIT 

 

Neni 51 

Kolegji ndërprenë punën në këto raste: 

 Me vendim te Themeluesit të Kolegjit; 

 Në çoftëse veprimtaria e Kolegjit bëhet jo ligjore. 

 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 52 

Ky Statut hynë në fuqi me ditën e marrjes së Vendimit mbi aprovimin e Statutit nga Bordi 

Drejtues i Kolegjit. 

 

Prishtine,15.09.2020                          Kryetari i Bordit Drejtues 

                      Dr. Muhamet HALILI 

 


