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Këshilli Mësimorë – Shkencorë i Kolegjit të Menaxhmentit Internacinal – Kolegji “Globus”, në bazë të 

Statutit neni 15, në mbëledhjën e mbajtur më 01.09.2012, nxjerr këtë:    

 

RREGULLORE 
Mbi sigurimin e cilësisë 

 

Qëllimet e Rregullorës 

Neni 1 

Qëllimet e Rregullores janë: 

 Përcaktimi i parimeve themelore të Sistemit te Sigurimit të Cilësisë - SSC, 

 Konstituimi i Zyrës së Sigurimit të Cilësisë – ZSC, 

 Ngritja e Sistemit të Sigurimit të Cilësisë - SSC, 

 Ngritja e bazës të të dhënave për SSC, 

 Dokumentet Standarde të SSC-së, 

 Zbatimi – implementimi SSC-së, 

 Raportimi nga ZSC. 

 

Neni 2 

Qëllimet kryesore të Rregullores janë parashikimi,  rregullimi juridik , implementimi dhe mbikqyrja  e 

Sigurimit të Cilësisë në tërë kompleksin e sistemit dhe regjimit  të studimeve, niveleve të studimit BA dhe 

MA, ngarkesës  së studentëve, arritjes së vëllimit të nevojshëm të dijes nga fusha  studimeve të 

menaxhimit internacional, zhvillimit të punës praktike të studentit, sistemit të vlerësimit dhe notimit të 

studentëve, ndjekjes së punësimit të të diplomuarve pas diplomimit dhe elementet tjera që tregojnë 

cilësinë e studimeve. 

Neni 3 

Këshilli Mësimorë – Shkencorë me këte Rregullore e themelon Zyrën e Sigurimit të Cilësisë –ZSC. KMSH e 

obligon Rektorin e Kolegjit “Globus” të sigurojë kushtet e nevojshme për punën normale të ZSC. 

Parimi bazë i punës së ZSC është pavarësia  e veprimit të vet konformë kësaj Rregullore dhe akteve tjera 

normative të Kolegjit. 

 

 



2 
 

Neni 4 

Me këtë Rregullore Kolegjit “Globus” ngritë Sistemin e Sigurimit të Cilësisë – SSC i cili përfshinë: 

 Sigurimin e zhvillimit dhe progresit të sistemit studimorë sipas Parimeve të Deklaratës së 

Bolonjës, 

 Sigurimin e studimeve sipas Vendimit për Akreditim te KKA dhe AAK-së, dhe Licencës së lëshuar 

nga MASHT, 

 Planë Programet e aprovuara nga Këshilli Mësimorë- Shkencorë të aprovuara nga KKA dhe AAK 

për çdo nivel të studimeve, 

 Rregullat e parapara në Rregulloren për llogaritjen dhe transferin e ECTS-ëve dhe 

krahasueshmërisë së diplomave të fituara para Bolonjës dhe të Bolonjës, të nxjerra në bazë të 

Udhëzimeve të MASHT-it më 1 dhe 2 korrik të vitit 2008, si dhe  

 Statutit, të gjitha akteve normative të Kolegjit të cilat e tanojnë çështjen e sigurimit të cilësisë në 

Kolegj. 

Neni 5 

Zyra e Sigurimit të Cilësisë e ngritë bazën e të dhënave për sigurim të cilësisë e cila menaxhohet në mënyrë 

elektronike dhe në dokumente në Hard Copy  e cila kryesisht përmbahet prej: 

 Drejtimet e studimeve, 

 Programet lëndore sipas semestrave dhe viteve shkollore, 

 Stafin e angazhuar në realizimin e studimeve 

 Infrastrukturën e siguruar për  zhvillim të mësimit. 

 Statistikat e nevojshme për kalueshmërinë dhe suksesin e arritur të studentëve. 

Neni 6 

ZSC do të sigurojë dhe do të mbajë dokumentet e nevojshme të sigurimit të cilësisë: 

 Regjistrat e studentëve të regjistruar për studime të rregullta dhe studime me korrespodencë, 

 Katalogun e librave dhe revistave profesionale të cilat gjenden në Bibliotekë, 

 Orarin e afateve të rregullta dhe plotësuese të  provimeve për vitin akademik. 

 Proces verbalet e provimeve të mbajtura për çdo lëndë, 

 Rezultatet e testeve – kolokviumeve për çdo lëndë gjatë semestrit, 

 Listën e vijueshmërisë së studentëve, 

 Një kopje të vërtetimit të punës praktike të studentëve në organizatë, 

 Pyetësorët e studentëve të plotësuar në fund të çdo semestri për çdo lëndë, 

 Pyetësorët e stafit  akademik të cilët kanë qenë të angazhuar gjatë vitit akademik, 

 Pyetësorët e stafit administrativ, si dhe  

 Dokumentet tjera të cilat e tregojnë cilësinë e studimeve dhe punës në Kolegj.  

Të gjitha këto dokumente mbahen në ZSC nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Zyrës. 
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Neni 7  

Implementimin e sigurimit të cilësisë në mënyrë dokumentuese, raportuese dhe informuese e zbaton 

Zyra e Sigurimit të Cilësisë. 

Mbikëqyrjen Gjenerale të punës së ZSC e bëjnë Këshilli Mësimorë - Shkencorë dhe Sekretari Gjeneral i 

Kolegjit. 

Neni  8 

Zyra e Sigurimit të Cilësisë bën raportime periodike dhe të kohë pas kohëshme për të gjitha segmentet e 

sigurimit të cilësisë për të cilat janë fushë veprimtari e saj. 

Raportet  për çështjet e parapara në nenin 3, 4, 5 dhe 6 në këtë Rregullore ZSC ia dërgon Këshillit 

Mësimorë – Shkencorë. 

Neni 9 

Kjo Rregullore hynë në fuqi me datën aprovimit nga Këshilli Mësimorë – Shkencorë. 

 

Prishtinë,01.09.2012           
        Kryetari  
       i Këshillit Mësimorë-Shkencorë 
              Prof.Dr. Nazmi  Mustafa  


