Në bazë të nenit 23 të Ligjit për arsimin e lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë”, numër 82/18), nenit 15 dhe 25 të Ligjit për veprimtarinë hulumtuese shkencore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, numër 46/08, 103/ 08, 80/12,
24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 53/16) dhe nenit 27, paragrafit 1, pikës 6,
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 INSTITUTIT
SHKENCOR “MAX VAN DER STOEL”
I. Dispozitat e përgjithshme
Neni 1

Neni 2

Neni 3

-

-

Bul. “Ilindenska” 335, 1200 Tetovo, Republic of North Macedonia;
Bul. “Ilindenska” 335, 1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut,
Бул. „Илинденска” 335, 1200 Тетово, Република Северна Македонија.

II. Organet drejtuese
Neni 4
Organet e Institutit, si njësi e Universitetit, përfshijnë këshillin shkencor dhe drejtorin.
Neni 5

-

sjell plane strategjike dhe aksionare për aktivitetet kërkimore të Institutit;
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-

propozon zhvillimin e projekteve në fushën e kërkimeve shkencore të
Institutit;
propozon programe studimore në Senatin e Universitetit;
kryen zgjedhjen dhe rizgjedhjen në tituj shkencor edhe atë në bashkëpunëtor
(docent), bashkëpunëtor të lartë shkencor (profesor inordinar) dhe këshilltar
shkencor (profesor ordinar);
i miraton raportet financiare, planet strategjike, projektet hulumtuese shkencore, etj.;
propozon numrin e studentëve, të cilët regjistrohen në ciklin e dytë dhe të
tretë të studimeve;
zgjedh anëtarë të komisioneve recensuese, miraton plan për realizimin e
mësimdhënies.
Neni 6

-

drejtori në rolin e kryesuesit të Këshillit shkencor (ex officio);
prorektori për Hulumtime dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (ex officio);
përfaqësues i Zyrës për Hulumtim (ex officio, pa të drejtë vote);
pesë anëtarë nga kuadri akademik i fakulteteve (të paktën të kenë titull
shkencor/arsimor Docent), në fushat përkatëse të Institutit.

Neni 7

Neni 8
Këshilli shkencor i formon komisionet në vijim, për fusha specifike të hulumtimit dhe
mësimdhënies, ashtu si dhe në raste tjera, sipas nevojës:
-

Komisionin për Aktivitete Hulumtuese – Shkencore;
Komisionin për Çështje Arsimore.
Neni 9

-

i përpilon raportet financiare;
propozon plane strategjike, plane aksionare për zhvillimin e projekteve
hulumtuese;
i realizon vendimet dhe përfundimet e Bordit, Senatit, dhe rektorit të
Universitetit;
i realizon autorizimet e bartura nga rektori, sipas statutit të Universitetit;
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-

i realizon vendimet dhe përfundimet e këshillit shkencor;
kujdeset për realizimin e harmonizuar të aktiviteteve të arsimit të lartë,
aktiviteteve hulumtuese - shkencore dhe atyre të zbatuara;
i thërret takimet e Këshillit shkencor, e propozon rendin e ditës dhe kryeson
me to.

Neni 10
Prorektori për hulumtim dhe bashkëpunim ndërkombëtar përmes Zyrës për hulumtim në
UEJL i mbikëqyr dhe koordinon aktivitetetet hulumtuese - shkencore të institutit, në pajtim
me rregulloret dhe procedurat për aktivitetetet hulumtuese - shkencore në UEJL.

III. Aktivitetet hulumtuese - shkencore
Neni 11
Veprimtaria themelore e institutit është puna hulumtuese - shkencore.
Neni 12
Puna hulumtuese - shkencore e Institutit “Max van der Stoel” realizohet përmes këtyre
aktiviteteve:
-

-

Realizimi i hulumtimeve themelore, të avancuara dhe aplikative me qëllim
zhvillimin e aktiviteteve shkencore-hulumtuese në sferën e drejtësisë,
politikës, komunikimeve dhe fushave tjera hulumtuese në lëmin e shkencave
shoqërore;
Realizimi dhe pjesëmarrja në projekte hulumtuese - shkencore në nivel
kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar;
Organizimi i konferencave, punëtorive dhe seminareve në nivel nacional;
Bashkëpunimi me institute hulumtuese nacionale dhe ndërkombëtare;
Përgatitja e studimeve, analiza dhe përpilimi i dokumentacionit teknik në
sferën e shkencave shoqërore;
Aktivitete shkencore - botuese (botimi i librave universitarë dhe të tjerë,
monografi dhe revista shkencore);
Patentimi;
Shërbime konsultuese/këshillëdhënëse;
Aktivitete tjera hulumtuese - shkencore në sferën e shkencave shoqërore.
Neni 13

Neni 14
Rezultatet e aktivitetit hulumtues të Institutit janë të qasshme për publikun dhe
publikohen në publikimet shkencore dhe profesionale.
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Neni 15

IV. Aktivitetet arsimore
Neni 16
Instituti “Max van der Stoel” kryen aktivitete në fushën e arsimit të lartë në sferat
shkencore të shkencave shoqërore, në kuadër të ciklit të dytë dhe të tretë të studimeve.
Neni 17
Instituti, në kuadër të kompetencave të tij, kryen aktivitete në fushën e arsimit të lartë
për studimet pasdiplomike, respektivisht të specializuara dhe mundëson marrjen e titullit
Magjistër dhe Doktor shkencash, në kuadër të fushave shkencore për të cilat është themeluar.
Neni 18

-

përshkrim të detyrimeve (ngarkesës) së studentit, ose vëllimit të punës për
kryerjen e studimeve pasdiplomike;
valorizim të vëllimit të përfunduar të studimeve;
matje dhe krahasim të arritjeve nga mësimnxënia dhe bartje të tyre nga njëri
institucionin në një tjetër të arsimit të lartë, me çka reflektohet sasia e punës
së kërkuar nga programi studimor, në raport me sasinë e përgjithshme të
punës, që kërkohet për kryerjen e të gjithë semestrave gjatë studimeve,
d.m.th. ligjëratave, punës praktike, ushtrimeve seminarike, punës individuale,
provimeve, etj.

V. Dispozitat përfundimtare
Neni 19
Dispozitat e Statutit dhe aktet tjera të UEJL-së në Tetovë, me të cilat rregullohet aktiviteti
hulumtues - shkencor, aktiviteti shkencor/arsimor, titujt bashkëpunues, studentët, financimi
i aktiviteteve të Institutit, veprimtaria botuese, prona e Institutit dhe kryerja e punëve
administrative/profesionale zbatohen në mënyrë gjegjëse në funksionimin e Institutit.
Neni 20
Kjo rregullore hyn në fuqi më 01.10.2019.
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