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RREGULLORE E  PUNËS SË  KOLEGJIT “GLOBUS” 

 

PARIMET E PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

  

Rregullorja e Kolegjit i Menaxhmentit Internacional “Globus”, mbështetet në Nenin 22 të 

Ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës Nr.04/L - 037, dhe Nenin 11 të Statutit të 

“Globus”. Përmes kësaj rregullore përcaktohen mënyra e organizimit të “Globus”, 

funksionimit të organeve.   

 

 

STRUKTURA E PËRGJITHSHME  

 

Neni 2 

 

“Globus” e përbëjnë këto organe qeverisëse: Bordi Drejtues (Themeluesit) dhe organe 

menaxhuse: Rektori, Sekretari Gjeneral, Këshilli Shkencor Mësimor, Këshilli për Shkencë 

dhe Kërkime. 

 

Neni 3 

 

Bordi Drejtues zgjedhet nga themeluesit e Kolegjit. Bordi mund të kryej njëkohësisht edhe 

funksionin e Kuvendit të Themeluesve. Bordi është organi i vetëm për nxjerrjen e Statutit 

dhe Rregulloreve të punës si dhe emërimin e strukturës menaxhuese në “Globus” 

 

Neni 4 

 

4.1. Këshilli Mësimor Shkencor përbëhet nga mësimdhënësit e angazhuar në procesin 

mësimor shkencor.  

Këshilli Mësimor Shkencor, është përgjegjës për: 

 Organizimin e procesit mësimor shkencor,   

 Propozon kandidatët e mundshëm për Rektor dhe  

 Detyra të parapara me këtë Statut 

 

4.2. Mënyra e organizimit të mbledhjeve: 

- Kryesues i mbledhjeve të KMSH është Rektori ose personi i autorizuar nga Rektori. 

- Kryesuesi cakton ditën dhe përgatit rendin e ditës. 

- Kryesuesi e hap mbledhjen duke u mundësuar pjesëmarrësve për plotësimin e rendit të 

ditës.  

- Mbledhja e KMSH organizohet atëherë kur prezent janë 50+1 nga anëtarët e 

përgjithshëm. 

- Vendimet në mbledhjet e KMSH merren me shumicën e votave të anëtarëve të 

përgjithshëm. 
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- Nëse ka më shumë propozime për vendime apo konkluzione, së pari votohen propozimet 

që dalin nga organet e “Globus” kurse propozimet tjera votohen përmes votimit të lirë apo 

të fshehtë. 

- KMSH, voton në dy mënyra: a) të hapur dhe b) të fshehtë. 

a) votimi në mënyrë të hapur bëhet ngritje të dorës. Deklarimi mund të jetë “për”, 

“kundër” ose “abstenim” 

b) votimi i fshehtë bëhet me fletëvotime. Procedurën e votimit e zbaton komisioni i 

emëruar nga KMSH.  

- Pas votimit, komisioni i numëron votat dhe i shpall rezultatet.    

 

4.3. Aktet dhe dokumentet tjera të KMSH. 

- KMSH, nxjerr: Vendime, Konkluzione, Rekomandime dhe dokumente të tjera në formë 

të katalogëve, informacioneve si dhe materiale tjera. 

4.4. KMSH, formon komisione të përhershme dhe “ad hoc”, të cilat janë organe 

ndihmëse që ndihmojnë lidhur me çështjet e veçanta nga fusha e studimeve.      

4.5. KMSH gjatë mbledhjeve të veta mban proces verbal në formë të shkruar, të inçizuar. 

Në proces verbal shënohen të dhënat mbi punën e mbledhjes. Proces verbali duhet ti 

përmbajë: numrin e takimit, datën dhe vendin e takimit, numrin e të pranishmëve në 

takim, emrat e atyre që mungojnë, rendin e ditës, diskutimet karakteristiket për çështjet me 

rëndësi. Proces verbali nënshkruhet nga Rektori dhe proces mbjatësi. Proces verbali ruhet 

së bashku me materialin e shqyrtuar në arkivin e “Globus” 

 

ORGANET  MENAXHUESE TË KOLEGJIT 

 

Neni 5 

 

REKTORI 

 

Rektori është autoriteti më i lartë menaxhues i Kolegjit. Në pajtim me Statutin e Kolegjit 

dhe të kësaj Rregullore, Rektori emërohet nga Bordi drejtues. Rektori është me mandat për 

një periudhë prej katër (4) vjet me mundësi të rizgjedhjes. 

Rektori sipas nevojës dhe në raste të veçanta mund të mbajë njëkohësisht edhe poste tjera 

të menaxhimit të ndonjë njësie akademike.  

Procedura e emërimit të Rektorit do të jetë si në vijim: 

- Kandidatët mund të nominohen nga Këshilli Mësimor Shkencor, 

- Kandidatët duhet të prezantojnë në KMSH vizionet e tyre për zhvillimin e 

Kolegjit.  

- KMSH i propozon Bordit Drejtues dy ose më tepër kandidatë. Njërin nga të 

pozuarit Bordi e zgjedh për Rektor të Kolegjit. 

- Rektori zbaton vendimet e Bordit. Organizon punën e Kolegjitt, menaxhon me 

personelin mësimor dhe buxhetin e Kolegjit. 

- Përgatit planin vjetor mësimor e buxhetor, i cili diskutohet dhe aprovohet nga 

Bordi. 
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Neni 6 

ZËVENDËS PROREKTORI 

 

Zëvendës Rektori, 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. 

 

Neni 7 

Sekretari Gjeneral 

 

Sekretari Gjeneral, është personi që ndjek mbarëvajtjen administrative e ekonomike të 

Kolegjit. Detyrat e tij janë: 

- Organizon e kontrollon gjithë veprimtarinë ekonomike e administrative dhe ndjek 

korrektësinë ligjore. 

- Organizon e kontrollon punën për hartimin e projekt buxhetit të Kolegjit. 

- Organizon kryerjen e studimeve për zhvillimin perspektiv të Kolegjit në fushat që 

mbulon dhe i paraqet në Rektorat. 

- Organizon e drejton veprimtarinë e shërbimeve ndaj të tretëve dhe propozon tarifat 

e këtyre shërbimeve. 

- Drejton punën për pajisjen me bazë materiale mësimore dhe i paraqet Rektorit 

kërkesat e planifikuara e ato të urgjencës si dhe miraton planin e shpërndarjes së 

materialeve. 

- Organizon e kontrollon punën për realizimin e të gjitha shërbimeve të nevojshme e 

rikonstruksioneve në Kolegj. 

- Ka në varësi të drejtpërdrejtë personelin ekonomiko administrativ të Kolegjit.    

 

 

 

 

 

Prishtinë, 15.11.2011           Kryetari i Bordit Drejtues  

       ____________________________ 

         


