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Të dashur studentë, mirë se erdhët në Universitetin e Evropës Juglindore!
Ky moment për ju përbën ndoshta çastin më
emocionues në një fillim të ri akademik në
qytezën më të përparuar dhe më të gjallëruar
universitare, jo vetëm në Maqedoni, por edhe
në rajon.

Projektet dhe programet moderne që kemi
zbatuar dhe që do t’i zbatojmë, dëshmojnë qartë
për synimet tona largpamëse, synime këto që
lidhen drejtpërdrejt me të ardhmen e brezit të
ri të dijes.

Kur keni zgjedhur për të studiuar Universitetin e
Evropës Juglindore, ju keni zgjedhur një mjedis
tërheqës, premtues dhe shumë të përgjegjshëm
të arsimit universitar. Unë jam i sigurt se Ju
do të jeni të rregullt në ligjërata dhe ushtrime
dhe me ndihmën e profesorëve dhe asistentëve
Tuaj, do të bëni përpjekje për t’i kapërcyer të
gjitha vështirësitë dhe në afat do t’i përfundoni
studimet Tuaja.

Teknologjitë bashkëkohore të informacionit,
tashmë nuk janë vetëm mjete për të prezantuar
përmbajtjet ekzistuese, por edhe mjete për
paraqitjen e modeleve të reja të të nxënit të
dijeve universitare. Aplikimi i kësaj teknologjie
ka ndryshuar marrëdhënien e informacionit
me komunikimin, brenda institucioneve të të
nxënit të dijeve shkencore, gjë që ndodh edhe
në universitetin tone.

Para së gjithash, këtu do të përgatiteni me dijet
e duhura për tregun e punës dhe vetëm këtu
do të mund t’i vëreni dallimet akademike dhe
kulturore që do t’i hasni gjatë qëndrimit tuaj në
Universitetin e Evropës Juglindore.

Është kënaqësi e madhe që jeni këtu. UEJL e
vlerëson faktin që ju zgjodhët Universitetin
e Evropës Juglindore, duke çmuar ofertën
studimore. Ky universitet do t’ju mundësojë që
vetë Ju të bëheni ndërtuesit e një të ardhme më
të mirë për veten dhe shoqërinë tonë.

Ndonëse kjo periudhë kohore, është e dominuar
nga një mori faktorësh të rëndësishëm me
hapjen dhe zhvillimin e shoqërisë, në suaza të
një tranzicioni politik, ekonomik dhe shoqëror,
mbetet domosdoshmëri jona ecja e sigurt drejt
standardeve të reja, si një ndikim në rritje ndaj
kërkesave të tregut dhe ekonomisë globale,
zhvillimeve të vrullshme arsimore, shkencore
dhe teknologjike. Pra, me këtë rast, para jush
dua të spikas faktin se strategjia e UEJL ka synim
lidhjen me zhvillimin tuaj profesional afatgjatë.

Me këtë rast, Ju uroj qëndrim të suksesshëm
në Universitetin tonë, ku pa mëdyshje do të
kaloni çaste të paharrueshme gjatë viteve tuaja
të studimeve.
Faleminderit për interesin e treguar për të
studiuar në Universitetin e Evropës Juglindore!
I juaji, Prof. Dr. Zamir Dika, rektor
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INFORMACIONE AKADEMIKE
Struktura e programeve studimore
Programet studimore që mundësojnë marrjen e diplomës janë modulare, të shprehura përmes grumbullimit
të kredive sipas sistemit europian të transferimit të kredive (ECTS).
Për të fituar një diplomë universitare, nevojiten 180 ECTS kredi.
Moduli themelor i studimit është lënda semestrale (pjesë përbërëse e programit studimor), e shprehur në
ECTS kredi. Numri i caktuar i kredive fitohet pas përfundimit me sukses të lëndës.

Mënyra e studimit
Mënyra e studimit
• studime të rregullta
• me korrespondencë
• studime on-line

Studentët e rregullt pritet që të kryejnë ciklin e parë të studimeve në periudhë prej tre viteve (180 ECTS).
Periudha e studimit mund të jetë më e shkurtër nëse, gjatë pranimit, studentit i janë pranuar kredi nga
studimet e mëparshme. Studentët duhet të mbarojnë ciklin e parë të studimeve brenda 5 apo 6 viteve nga
data e parë e regjistrimit, në të kundërtën statusi i tyre si studentë do të ndërpritet.
Transferimi i studentëve është i lejuar vetëm nga studimet e rregullta në studime me correspondencë.
Aplikimi bëhet në Zyrën e pranimit (Admissions Office) e cila në konsultim me
Dekanin e fakultetit përkatës dhe me Pro-rektorin për çështje akademike miraton ose refuzon kërkesën.
Transferimet e tilla janë të lejuara vetëm gjatë periudhës së regjistrimit të lëndëve, që do të thotë studenti nuk
mund të bëjë transferim nga studimet e rregullta në studime me korrespondencë/distancë pasi semestri të
ketë filluar. Transferimet mund të bëhen duke respektuar kriterin e kalueshmërisë të studimeve të rregullta.

Numri maksimal i kredive
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Studentit mund t’i lejohet të regjistrojë deri në 6 ECTS kredi shtesë në semestër (d.m.th 36 kredi për semestër)
në qoftë se:
• nota e përgjithshme mesatare e studentit është së paku 9.0;
• është aprovuar nga Dekani i fakultetit, dhe
• janë realizuar pagesat.

Prezenca e studentëve në mësim (studime deridiplomike)
Çdo ligjërues është i obliguar të mbajë evidencë të prezencës të studentëve në orën mësimore. Formularët
e prezencës do t’ju jepen në fillim të semestrit dhe të njëjtat duhet të dorëzohen në Dekanat në fund të
semestrit. Ligjëruesi është i obliguar këto formularë ti ketë me vete gjatë çdo ore mësimore si dëshmi për
respektimin e rregullores gjatë monitorimit nga Dekanati.
Çdo student duhet të ndjekë të paktën 70% të numrit të përgjithshëm të orëve të lëndës (ligjërata dhe
ushtrime), që të mund të hyjë në provim.
Studenti që nuk do ta plotësojë këtë kriter NUK do të ketë të drejtë të hyjë në provim, riprovim e as në
shkollën verore dhe do të duhet të ndjekë lëndën sërish.

Notat për vlerësimin e dijeve
Notat përcaktohen në përputhje me kriteret për vlerësim dhe me koeficient. Edhe pse një formë e provimit
përfundimtar apo projekt përfundimtar mund të jetë i nevojshme, nota përfundimtare e studentit për
lëndën e caktuar bazohet në punën e tij ose të saj gjatë semestrit dhe nuk përcaktohet nga testi përfundimtar.
Mësimdhënësi i autorizuar i dorëzon këto rezultate në formë elektronike në Zyrën e regjistrit brenda 10
ditëve kalendarike, pas mbarimit të provimit përfundimtar.
Vlerësimi i studentëve me nota bëhet në bazë të pikëve për notat. Përveç kësaj, llogaritet edhe nota e
përgjithshme mesatare (GPA) dhe shënohet në transkriptë të notave, në pajtim me sistemin për vlerësimin
e studentëve, të paraqitur si më poshtë:
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Shkalla e
vlerësimit

Përshkrimi

Nota

95% - 100% Shembullor

10.0

65% - 74%

7.0

Nga - Deri

85% - 94%

Shkëlqyeshëm

51% - 64%

Mjaftueshëm

75% - 84%
0% - 50%
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Shumë mirë
Mirë

9.0
8.0
6.0

Pamjaftueshëm 5.0

E papërfunduar (IN)
Pa të dhëna

(NR)

Ekuivalenti
sipas sistemit
me shkronja
A/A+

A-/B+
B
C

D
F

n/a
n/a

E papërfunduar (Incomplete IN)
Nota e papërfunduar mund të jepet nëse studenti nuk i ka
kryer të gjitha kërkesat për lëndën deri në fund të semestrit,
por ka plotësuar një pjesë të konsiderueshme të punës.
Është përgjegjësi e studentit që t’i sjellë informata përkatëse
mësimdhënësit dhe të arrihet një marrëveshje me të cilën
kërkesat e lëndës së mbetur do të jenë të kënaqshme.
Mësimdhënësi do ta dorëzojë notën finale tek Shërbimi
për student, atëherë kur studenti do të ketë dorëzuar të
gjithë punën e kërkuar. Nëse kërkesat e parashtruara nuk
përmbushen brenda një viti, automatikisht shënohet nota
jo-kaluese/pamjaftueshëm.

Tërheqje (Withdrawn -W)
Nëse studenti vendos të tërhiqet nga lënda, është e nevojshme që ai/ajo të
plotësojë formularin për tërheqje nga lënda, i cili mund të merret te këshilltari
akademik në zyrën e fakultetit përkatës. Nëse nuk e kalon procesin e tërheqjes,
studenti do të marrë notë jokaluese pesë (5) për atë lëndë. Studenti mund të
tërhiqet nga lënda, pa ndonjë dënim akademik nëse formulari për tërheqje
është i evidentuar te Zyra e regjistrit, deri në fund të javës së katërt të mësimit
siç është e definuar në kalendarin akademik. Tërheqja prej javës së pestë deri
në javën e dhjetë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme të arsyetuara dhe
me aprovim nga ana e mësimdhënësit dhe të dekanit. Tërheqja gjatë javës së
pestë – dhjetë do të shënohet me “W” në raportin e notës së studentit.
Shenja “W” nuk tregon suksesin dhe performansën e studentit në tërësi
dhe as nuk do të përdoret për ta llogaritur notën e përgjithshme mesatare
të studentit. Duke filluar nga java e njëmbëdhjetë, studenti mund të tërhiqet
vetëm në rast të ndonjë fatkeqësie, sëmundjeje serioze ose rrethana që janë
jashtë kontrollit të tij/saj. Zakonisht, tërheqjet e këtij lloji nënkuptojnë
tërheqje nga të gjitha lëndët, edhe pse nota e papërfunduar (IncompleteIN-), merret në ato raste ku është përmbushur një pjesë e konsiderueshme e
punës. Mësimdhënësi dhe dekani i fakultetit duhet ta nënshkruajnë kërkesën
për tërheqje në këto rrethana. Nëse kërkesa miratohet, shenja “W” do të
shënohet në të gjitha lëndët, në të cilat studenti nuk ka pasur të drejtë të
marrë notë të papërfunduar.
Nuk ka të dhëna (për notën)
Shënimi No Record - NR do të shkruhet në transkriptin e studentit në rastet
kur studenti është regjistruar në lëndën specifike dhe nuk ka marrë notë
nga mësimdhënësi. Kjo nuk ndikon në notën e përgjithshme mesatare të
studentit dhe mund të ndryshohet në notë kur mësimdhënësi do ta dorëzon
notën formale.

Transkripti i notave (Transcript of records)
Notat e studentëve regjistrohen nga Shërbimi i studentëve në transkriptin e noteve i cili jepet nga shërbimi
me kërkesë të studentit ose personit të autorizuar.

Planprogrami (Syllabus)
Mësimdhënësit janë të detyruar t’i pajisin studentët me planprogramin në fillim të semestrit, ku ofrohet
një përshkrim i plotë i lëndës, objektivat dhe rezultatet nga të mësuarit, si dhe metoda e vlerësimit dhe
evaluimit. Planprogrami gjithashtu duhet të përmbajnë një përshkrim të aktiviteteve që do të zhvillohen
gjatë orës mësimore, duke përfshirë datat kur do të mbahen kollokuiumet dhe provimet përfundimtare.
Planprogramet e miratuara janë në dispozicion në formë elektronike në Learning Management System
(LIBRI), në fillim të çdo semestri.

Administrimi i provimit përfundimtar
Në nivel të universitetit organizohen dy sesione të rregullta të provimit përfundimtar, të cilat mbahen
përafërsisht një javë pas mbarimit zyrtar të semestrit.
Kohëzgjatja e afatit të provimeve nuk mund të jetë më shumë se dy javë.
Në nivel të universitetit do të organizohet vetëm një afat/sesion shtesë (make up) gjatë vitit akademik dhe
i njëjti do të organizohet gjatë muajit gusht, në fund të vitit akademik. Në këtë sesion studenti mund të
hyje në provimet e lëndëve nga të gjitha vitet akademike. Në këtë afat shtesë nota maksimale që mund të
merret është tetë (8), përveç rasteve kur studenti kërkon ta përmirësojë notën përfundimtare kaluese nga
sesioni i mëparshëm.

Orari i punës
së shërbimeve
studentore:
Lokacionet: 801, 802
E hënë - E premte
08.00 - 16.00

Kërkesat për provimin përfundimtar
Provimi përfundimtar duhet të planifikohet sipas orarit të rregullt akademik dhe nuk duhet të zgjasë më
tepër se tre orë. Provimi organizohet gjatë periudhës së provimeve, e cila caktohet nga Zyra e planifikimit
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akademik. Kërkesat për të mbajtur provimin përfundimtar në një kohë tjetër nga orari zyrtar, do të
pranohen nga Zyra e shërbimit për studentë dhe me miratim nga dekani i fakultetit në bashkëpunim me
Shërbimin për studentë.
Vlerësimi i jashtëm do të rregullohet me një procedurë të veçantë të Universitetit në pajtim me Ligjin për
arsim sipëror.

Realizimi i provimeve përfundimtare dhe mbikëqyrja
Mësimdhënësi ka përgjegjësi ta rregullojë dhe ta mbikëqyrë realizimin e provimit përfundimtar ose të
barasvlerësit të tij. Anëtarët e stafit janë të obliguar të kontribuojnë sa më shumë që të jetë e mundur që
kushtet në klasën ku mbahet provimi të jenë sa më të favorshme, të ketë qetësi, të ketë rregull dhe të përdoren
metoda të ndershme të punës. Kjo gjithashtu përfshin renditjen e ulëseve për provim, shpërndarjen dhe
mbledhjen e testeve, tajmingun e provimit, vonesat eventuale të studentëve dhe emergjenca. Nga studentët
pritet ta ruajnë integritetin e punës së tyre.
Studentët me nevoja të veçanta të cilët kanë nevojë për përkrahje shtesë për kompletimin e provimit,
duhet të aplikojnë më parë përmes Këshilltarit për studentë, i cili do të mbajë lidhje me Shërbimin për
studentë për të realizuar kërkesat e këtyre studentëve.

Mungesa, vonesa dhe rënia nga provimi
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Sa herë që është e mundshme, mësimdhënësit njoftohen që më parë kur pritet që një student të mungojë
në një provim.
Çdo student që vjen me vonesë në provimin përfundimtar në kohën kur provimi ende zhvillohet, mund
të lejohet ta bëjë provimin me pëlqimin e mësimdhënësit.
Çdo studenti, i cili bën një provim me orar të caktuar pas periudhës së rregullt, duhet t’i jepet një test/
provim i ri në mënyrë që përmbajtja të ndryshojë ndjeshëm nga provimi paraprak. Studenti që nuk mund
ta arsyetojë mungesën merr notën pesë (5) në provimin përfundimtar. Nota për lëndën në përgjithësi
përcaktohet nga mësimdhënësi.

Ndryshimi i notës
Studenti ka të drejtë të kërkojë përmirësimin e notës. Kjo kërkesë mund të bëhet atëherë kur studenti
mendon se ka pasur gabim në kalkulim, ose gjatë shënimit të notës, apo nga shkaku se studenti nuk ka
arritur që zyrtarisht të tërhiqet brenda afatit të paraparë.
Mësimdhënësi i lëndës ka përgjegjësi të plotë për notën e shënuar. Mësimdhënësi i lëndës duhet t’i shpallë
notat në mënyrë jozyrtare, para se t’i regjistrojë të njëjtat, me qëllim që t’u jepet mundësia studentëve për
shpjegim për notat e regjistruara. Në përgjegjësinë e studentit është që ta kontaktojë mësimdhënësin për
të diskutuar rreth notës ose të kërkojë ndryshimin e notës. Kjo duhet të bëhet pas shpalljes jozyrtare të
notave por para se të regjistrohen notat zyrtarisht.
Studenti ka të drejtë të apelojë vendimin zyrtar të mësimdhënësit pas regjistrimit zyrtar të notës. Në këtë
rast studenti duhet të bëjë Ankesë-Ndërrim të notës deri te këshilltari akademik i fakultetit në afat prej
pesë ditësh kalendarike pas shënimit të notës në regjistër të notave (transkriptë). Studenti mund të kërkojë
ndërrim të notës për arsye teknike ose formimin e Komisionit për çështje të objektivitetit ose çështje më
komplekse. Materialet relevante nga mësimdhënësi ose ndonjë person tjetër si testi, punimet seminarike,
etj duhet të jenë në dispozicion për shqyrtim të rastit.
Në raste teknike Këshilli i fakultetit bie Vendim final dhe e informon studentin. Në raste tjera Këshilli i
fakultetit emëron Komision. Ky komision përbëhet nga tre anëtarë, dy nga të cilët janë nga lëmi i njëjtë ose
i ngjashëm. Mësimdhënësi në fjalë nuk mund të jetë anëtar i këtij Komisioni.
Komisioni e investigon rastin dhe e bie Vendimin. Vendimi i shkruar i jepet studentit. Ky vendim është
përfundimtar. Ky proces ankimimi duhet të kompletohen brenda 20 ditëve nga mbarimi i sesionit të
provimeve.

Nota e përgjithshme mesatare (GPA)
Metoda që përdoret për të përcaktuar vlerën mesatare të notës quhet nota e përgjithshme mesatare (Grade
Point Average). Nota e përgjithshme mesatare është një numër që radhitet prej 5.0 në 10.0. Kjo mesatare
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përcaktohet duke llogaritur notat dhe pikët sipas sistemit 6-shkallësh në tabelën e Nenit 8. (Notat NR &
IN nuk llogariten në notën e përgjithshme mesatare).
Për t’u llogaritur nota e përgjithshme mesatare (GPA) e studentit, shumëzohet çdo notë me numrin e
kredive për atë lëndë. Pastaj, vlera totale e këtij shumëzimi pjesëtohet me numrin total të kredive.

Progresi akademik
Kushtet për kalim
në vitin e ardhshëm
akademik
• në vitin e IItë: 36 kredi;
• në vitin e IIItë 96 kredi.

Për të kaluar prej një viti në vitin e ardhshëm akademik studentët e rregullt duhet të plotësojnë këto kushte:
• nga viti I (i parë) i studimeve në vitin II (e dytë) të studimeve, studenti duhet të ketë akumuluar së paku
36 kredi gjatë studimeve në vitin përkatës akademik;
• nga viti II (i dytë) i studimeve në vitin III (e tretë) të studimeve, studenti duhet të ketë akumuluar së
paku 96 kredi gjatë studimeve në vitin përkatës akademik;
• nga viti III (i tretë) i studimeve në vitin IV (e katërt) të studimeve, studenti duhet të ketë akumuluar së
paku 156 kredi gjatë studimeve në vitin përkatës akademik;
• të kryeje punën praktike në pajtim me Ligjin për arsim sipëror.
Studentët të cilët kanë plotësuar kushtet e kalueshmërisë por nuk i kanë akumuluar të gjithë kreditë e vitit
akademik (60/120/180), respektivisht, do paguajnë 25% të vlerës së kredive të përsëritura.
Studentët të cilët nuk arrijnë ti përmbushin kushtet e lartpërmendura, nuk mund të vazhdojnë studimet
në vitin e ardhshëm akademik. Këto kushte nuk vlejnë për studentët e çrregullt.
Studentët të cilët nuk i plotësojnë kushtet e përmendura në progresin akademik kanë të drejtë të
riregjistrohen në semestrin e njëjtë në vitin e ardhshëm akademik.
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Riregjistrimi bëhet sipas procedurës në vijim:
• Plotësohet kërkesa për riregjistrim që merret në Shërbimin për studentë dhe e njëjta dorëzohet te
këshilltari akademik përkatës. Kërkesës studenti duhet t’ia bashkëngjitë edhe transkriptën e notave;
• Kërkesa plotësohet nga prodekani i fakultetit në të cilën përshkruhen kushtet për riregjistrim:
në cilat provime nga vitet paraprake ka të drejtë të hyje, shuma e të hollave do të paguaj, 50% e vlerës së

krediteve të përseritura.
• Kërkesën e plotësuar me dëshminë e pagesës studenti duhet ta dorëzojë në Shërbimin për studentë për
riregjistrim të lëndëve.
Për studentët të cilët kanë përfunduar me ligjeratat e vitit të fundit të studimeve, por nuk kanë diplomuar
në kohë, aplikohent e njejta procedure për ri-regjistrim të vitit akademik.

Mësimi klinik
Universiteti i EJL, është i obliguar që 10% nga lëndët obligative dhe 10% nga lëndët zgjedhore nga të gjitha
programet studimore për çdo vit studimi, ti realizoj nëpërmjet mësimit klinik.
Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit vendos për lëndët në të cilat mund të realizohet edhe mësimi klinik
si pjesë përbërëse e programit të lëndës.
Mësimi klinik do të realiyohet nga ekspertë të shquar të praktikës në fushën përkatëse.

Mësimi praktik
Studentët kanë obligim që të bëjnë mësimin praktik me volum të caktuar, jo më e shkurtër se 30 ditë.
Fakultetet në bashkëpunim me Qendrën e karrierës dhe me personat juridik përkatës sigurojnë realizimin
e mësimit praktik për studentët.
Gjatë realizimit të mësimit praktik studenti është nën mbikëqyrjen e mentorit nga radhët e kuadrit
akademik të fakultetit përkatës.
Dekani i fakultetit përkatës e cakton numrin e studentëve, të cilët një mentor do t’i mbikëqyr për
përfundimin e suksesshëm të mësimit praktik.
Mentori i mësimit praktik në bashkëpunim me Zyrën e dekanit gjatë dërgimit të studentit në mësimin
praktik është i detyruar që të njëjtit t’i jep:
• vërtetim për dërgim në mësim praktik, secilit student në veçanti;
• ditarë për udhëheqjen e evidencës për aktivitetet e përditshme.

Qendra e
Karrierës
Asistencë për mësimin
klinik dhe atë prtaktik
Lokacioni: Ndërtesa 701
E hënë - E premte
08.00 - 16.00
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Kalendari akademik
vjetor publikohet
në ueb faqen e
universitetit:
http://www.seeu.
edu.mk/sq/currentstudents/calendar

Realizimi i mësimit praktik realizohet në hapësirat e organizatës (institucionit),ku është dërguar studenti
në bazë të pajtimit paraprak ndërmjet Universitetit dhe institucionit (organizatës) përkatës. Gjatë
realizimit të mësimit praktik studenti merr udhëzime të përditshme nga personi përgjegjës në organizatën
pranuese të studentit.
Pas përfundimit të mësimit praktik studenti e kthen tek mentori vërtetimin e nënshkruar dhe të verifikuar,
të marrë nga personi përgjegjës në organizatë (institucion), me të cilin ka qenë i dërguar për mësim praktik
si dhe ditarin e plotësuar me aktivitetet e përditshme të realizuara gjatë mësimit praktik.
Mentori, pas kompletimit të të gjitha vërtetimeve të dorëzuara nga studentët, dorëzon në shërbimin
studentor një listë të studentëve të cilët kanë përfunduar mësimin praktik me sukses.

Tërheqja e studentëve nga studimet
Në rast se studenti dëshiron të tërhiqet nga studimet në UEJL, së pari do të duhet të:
• Pastrojë llogaritë e pagesave me bursarin;
• Kontrollojë nëse ka ndonjë libër për të kthyer në bibliotekë dhe të paguaje ndonjë borxh të mbetur;
• Plotësojë Formularin-Deklaratë se dëshiron të tërhiqet, të marrë nga Zyra e regjistrit;
• Marrë dokumentet dhe ta dorëzojë kartën e identifikimit

Kalendari akademik dhe përgatitja e ofertës së lëndëve
Studentët i regjistrojnë lëndët para fillimit të semestrit. Në përgjithësi studentët regjistrohen në prillmaj për semestrin dimëror dhe në dhjetor për semestrin veror. Regjistrimi i lëndëve bëhet në mënyrë
elektronike. Studentët mund të heqin ose shtojnë lëndë në orar vetëm gjatë katër javëve të para të semestrit.
Pas kësaj periudhe nuk lejohet ndryshim në orarin e studentëve.
Kalendari akademik vjetor publikohet në ueb faqen e universitetit para fillimit të vitit akademik.
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BIBLIOTEKA
Në kuadër të UEJL-it vepron dhe funksionon edhe biblioteka
“Max van der Stoel“, objekti 702. Në UEJL njëkohësisht
funksionojnë edhe bibliotekat degë në: Fakultetin e
Administrimit të Biznesit, Fakultetin e Shkencave dhe
Teknologjive Bashkëkohore dhe në Fakultetin e Gjuhëve
Kulturave dhe Komunikimit, gjithashtu edhe në UEJL-Shkup.

Softueri bibliotekar PMB
Në bibliotekën “Max Van der Stoel” organizimi dhe
sistematizimi i librave bëhet me ndihmën e softuerit PMB që
është i tpit ILS (Integrated Library System).
Në kuadër të ILS funksuonon dhe moduli Online Public Access Catalog - OPAC (faqe publike për
shfrytëzuesit). https://library.seeu.edu.mk/
Duke shfrytëzuar online katalogun, shfrytëzuesit kanë qasje në të gjtha informatat në lidhje me materialin:
titulli, autori, përmbajtja, rezyme, përkthyesi, seriali, shtëpia botuese, edicioni, viti i botim, etj.

Kolekcioni i bibliotekës dhe leximoret
Aktualisht, biblioteka posedon mbi 14 300 tituj dhe më tepër se 40 000 ekzemplarë në gjuhën shqipe,
angleze, maqedone, gjermane, frenge, etj., në lëmenj të ndryshëm. Për të ofruar shërbime sa më praktike
dhe më të përditësuara, biblioteka universitare është parapagues në databaza elektronike.
Leximoret e bibliotekës janë me kapacitet prej 200 lexuesve. Kapaciteti i sallës për mbledhje është 20 ulëse,
dhe e njejta shfrytëzohet për mësim në grup. Leximorja kryesore është e paisur me të gjitha paisjet që
nevoiten për prezentime, konferenca, etj. dhe në rast nevoje për përkthim simultant.

Orari i punës së
bibliotekës
Huazimi, pranimi i librave
dhe sallat e leximit:
E hënë - E premte
08.00 - 21.00
E shtunë 		
10.00 - 14.00
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SHËRBIMET E TEKNOLOGJISË INFORMATIKE

IT Help Desk
Lokacioni: Ndërtesa 400
E hënë - E premte
08.00 - 16.00
https://i.seeu.edu.mk/
sites/it/sq/Sitepages/
Default.aspx

Teknologjia informatike luan rol jetesor në formimin e UEJL-së në njërin nga universitetet më të mira
të vendit. Nëpërmjet një varg të gjerë të mjeteve, shërbimeve dhe burimeve të ofruara nga reparti i
teknologjisë informatike të universitetit, studentëve u ofrohen mundësi të shumta për përdorim të
teknologjisë bashkëkohore.
Kartelat për identifikim të studentëve
Kartelat e identifikimit janë falas për te gjithe studentët e regjistruar në UEJL. Kartelat për identifikim u
dorëzohen studentëve në zyrën e pranimit gjatë procesit të regjistrimit.

Llogaria e rrjetit
Llogaria e rrjetit është bazë në qasjen kompjuterike në UEJL. Llogaria e rrjetit siguron qasje të sigurtë në
rrjetin dhe burimet kompjuterike në kampus. Të gjithë studentëve ju sigurohet një llogari të rrjetit gjatë
regjistrimit. Llogaria e rrjetit përbëhet prej emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit. Emri i përdoruesit dhe
fjalëkalimi do ju nevojitet për t’u qasur në ndonjërin prej kompjuterëve të kyçur në rrjetin universitar,
duke përfshirë edhe kompjuterët në laboratorët kompjuterik.

Qasje në kompjuterët e universitetit në kampus
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Nëse kjo është
hera e parë që
keni qasje në
kompjuterët e
kyçur në kampus,
juve do ju
shfaqet figura në
vazhdim.

Mbani
shtypur sustat
CTRL+ALT+DEL
si rezultat do ju
shfaqet figura në
vazhdim.

Në fushat përkatëse shkruani kredencialet e llogarisë së rrjetit. Klikoni në butonin “Sign In” në anën e
djathtë dhe ju do të kyçeni në llogarinë e rrjetit ku do të keni mundesi që t’i realizoni te gjitha aktivitetet
online të universitetit.

Ndryshimi i fjalëkalimit të llogarisë së rrjetit
Reparti i teknologjisë informatike ka siguruar mundësi të shumta për përdoruesit që të ndryshojnë
fjalekalimin e llogarisë. Rreshtat në vijim japin instrukcione rreth mundësive për ndryshimin e fjalëkalimit
te rrjetit.

1. Ndryshimi i fjalekalimit prej në “MySEEU” para përfundimit të periudhës
së skadimit
Adresa në vazhdim ju mundëson qasjen në “MySEEU”. https://my.seeu.edu.mk
Pas authentikimit të suksesshëm në MySEEU, klikoni në linkun “Ndrysho Fjalëkalimin” nën “Shërbimet e
Llogarisë” në anën e majtë dhe si rezultat do ju shfaqet faqja e treguar ne figuren e meposhtme prej ku do
t’ju jepet mundësia për t’i ndryshuar fjalëkalimet e llogarisë, të emailit ose të dyjave së bashku.
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Pasi që t’i keni shkruar fjalëkalimet në fushat përkatëse duke i ndjekur instrukcionet e dhëna, klikoni në
butonin “Ndrysho” dhe procesi i ndryshimit të fjalëkalimit do të perfundojë në mënyrë të suksesshme.

2. Ndryshimi i fjalëkalimit prej kampusi para përfundimit të periudhës së
skadimit
Pasi që të jeni kyçur në ndonjërin prej kompjuterëve në
kampusin universitar mbani shtypur sustat CTRL+ALT+DEL
ku si rezultat do ju shfaqet menyja në vazhdim:
Klikoni në butonin “Change Password” dhe plotësoni fushat e
nevojshme.
Pasi të keni shkruar fjalëkalimin (fjalëkalimin e vjetër dhe
dy here fjalëkalimin e ri) klikoni në butonin në vazhdim dhe
procesi i ndryshimit do të perfundojë në mënyrë të suksesshme.

3. Ndryshimi i fjalëkalimit nëpërmjet emailit pas përfundimit të periudhës së skadimit
Qasja (në ndonjërin prej shfletuesve si IE, Firefox, Chrome
ose nëpërmjet telefonit celular) bëhet nëpërmjet adresës në
vazhdim: https://my.seeu.edu.mk/resetgapps/
Ndiqni instrukcionet e dhëna dhe fjalekalimi i juaj i rrjetit, do
të ndryshohet në mënyrë të suksesshme.
Vërejtje: Me rendësi është që të keni qasje në emailin tuaj
përndryshe ju nuk do të mund ta përdorni shërbimin.
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4. Ndryshimi i fjalëkalimit nëpërmjet SMS-it pas përfundimit të periudhës së
skadimit
Qasja (në ndonjërin prej shfletuesve si IE, Firefox, Chrome ose nëpërmjet telefonit celular) bëhet nëpërmjet
adreses në vazhdim: https://my.seeu.edu.mk/reset
Ndiqni instrukcionet e dhëna pasi të keni zgjedhur gjuhen e dëshiruar, dhe fjalëkalimi i juaj i rrjetit
universitar do të ndryshohet në mënyrë të suksesshme.
Verejtje: Në qoftë së deshironi të përdorni këtë shërbim ju lutemi të siguroheni që numri i juaj i celularit
është i shkruar në rregull në pjesën e informacioneve tuaja të llogarisë në MySEEU, përndryshe nuk do të
mund të pranoni PIN kodin e dërguar nga sistemi.

5. Mënyra e fundit për ta ndryshuar fjalekalimin e llogarise suaj është të
shkoni personalisht me dokument identifikimi në ndërtesen 700, zyra 03
Vërejtje: Fjalekalimi I llogarisë suaj të rrjetit skadon 180 ditë pas datës së fundit të ndryshimit, pas datës së
skadimit ju nuk do të mund të keni qasje në llogarinë tuaj deri sa ta ndryshoni ate.

MySEEU
MySEEU është burimi official për informacione universitare. MySEEU u siguron qasje të sigurtë në të
dhëna akademike dhe administrative nëpërmjet web-it. Poashtu ju mund t’i shiqoni, shtoni, përditësoni
edhe të dhënat tuaja personale. Studentët kanë qasje në balancin financiar dhe transcriptën personale.
Studentët mund të zgjedhin mënyrën se si ato duan të njoftohen për çështjet në lidhje me llogarinë e tyre
nëpërmjet emailit, celularit ose të dyjave.
Vërejtje: Ju lutemi kontrolloni numrin e telefonit celular në të dhënat e profilit tuaj dhe siguroheni që
numri është valid. Në qoftë se dëshironi të pranoni njoftimet rreth llogarisë suaj të rrjetit, shënoni numrin
tuaj në përputhje me instrukcionet e dhëna.

MySEEU
https://my.seeu.edu.mk
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Emaili - Komunikimi zyrtar me studentët
Në universitet ekziston nevoja për komunikim të shpejtë
dhe efikas me studentët e regjistruar. Cdo studenti i
është siguruar një llogari rrjeti dhe një llogari emaili
për të përdorur gjatë kohës që ai është i regjistruar në
universitet. Emaili është një mekanizëm për komunikim
formal ndërmjet universitetit dhe studentëve.
Studentët duhet që t’i kontrollojnë emailat e tyre
vazhdimisht ashtu që të qëndroje në hap me komunikimet
universitetare. Studentët duhet të sigurohen që ekziston
hapësirë e mjaftueshme në llogaritë e tyre që do tu mundesojë
dergimin/pranimin e emailave.

Qasja në emailin zyrtar
Adresa në vazhdim ju mundëson qasjen në Emailin zyrtar. http://
webmail.seeu.edu.mk/
Shkruani kredencialet e llogarisë së emailit që u janë dhënë në zyrën
e pranimit dhe klikoni në butonin “Sign In”.
Në qoftë se kjo është hera e parë që ju i qaseni emailit tuaj, juve do ju
shfaqet një përshkrim i shkurtër në lidhje me llogarinë tuaj të emailit.
Rekomandohet që të lexohen me kujdes kushtet dhe rregullat në
lidhje me llogarinë tuaj te emailit. Për të aktivizuar llogarinë tuaj ju
lutemi ndiqni instrukcionet e dhëna, dhe llogaria e juaj do të jetë gati
për përdorim.
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Ndryshimi i fjalëkalimit të emailit
Për të ndryshuar fjalëkalimin e emailit, pasi që të jeni kyçur në emailin tuaj, në faqen kryesore klikoni
në linkun “Settings” nën butonin “Settings” në anën e djathtë-lart të faqes, faqja “Settings” do ju hapet.
Zgjedhni tabin “Accounts” dhe nën “Change account settings:” klikoni në linkun “Google Account
settings” ku si rezultat do ju shfaqet faqja në vazhdim.
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Tani klikoni në linkun “Security” në anën e majtë që të fitoni mundësinë për ndryshim të fjalëkalimit të
emailit. Klikoni në Butonin “Change Password” dhe juve do ju shfaqet faqja ne vijim:
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Plotësoni fushat e nevojshme, ndiqni instrukcionet e dhëna dhe klikoni në butonin “Save” për të
kompletuar procesin.
Vërejtje: Fjalëkalimi i emailit nuk ka datë skadimi, por për shkaqe sigurie preferohet të ndryshohet në të
pakten cdo 180 ditë.

LIBRI – SISTEMI MENAXHIMIT TË TË NXËNIT
Si të arrini tek LIBRI
Shko direkt në ueb faqen https://libri.seeu.edu.mk
Ju mund të qaseni në platformën LIBRI duke shkuar direkt në ueb faqen. Klikoni në linkun dhe shtoni
linkun në ueb shfletuesin tuaj të preferuar (favorites), për qasje më të lehtë.

Shkruani llogarinë tuaj të përdoruesit të UEJL-së (username) dhe fjalëkalimin (password) në Formularin
për qasje.
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Regjistrimi i studentëve për lëndën
Studentët mund të regjistrohen në lëndën e duhur me PIN kod.
PIN kodi i parazgjedhur për secilën lëndë të krijuar në LIBRI është 123456, mirëpo ky PIN mund të
ndryshohet nga mësimdhënësi juaj, prandaj është më mirë ta pyetni profesorin dhe të kërkoni që t’ju japë
PIN-in për lëndën e tij/saj.

Në mënyrë që të regjistroheni në lëndën e duhur, pasi ju do të hyni në sistemin LIBRI, klikoni në linkun
Lëndët e mia (My Courses) dhe, në fillim, në fushën e kërkimit shkruani llogarinë e përdoruesit të
profesorit (p.sh. h.abazi) dhe klikoni mbi butonin Kërko.
Nga lista e dhënë e lëndëve zgjidhni lëndën e duhur dhe semestrin dhe pastaj klikoni Regjistro me PIN
shkruani PIN-in korrekt dhe lënda juaj do të jetë e regjistruar.
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Faqja kryesore e LIBRI-it dhe materialet për lëndën
Pas regjistrimit për lëndët tuaja, e-mailet e pranuara, njoftimet dhe forumet e diskutimeve specifike për
lëndët tuaja do të shfaqen në anën e djathtë të faqes. Gjithashtu të gjitha lëndët tuaja do të jenë të listuara,
kur ju do të klikoni mbi linkun Lëndët e mia në anën e majtë.

Ekipi për
mbështetje i LIBRI-t
Lokacioni: 701.03

Fig1: Lëndët e regjistruara
Pas klikimit në linkun Lëndët e mia ju mund të hyni në lëndën konkrete duke klikuar në butonin Enter
ndër atë lëndë.
Pastaj në tabin Përmbajtja kryesore e lëndës do të shfaqen dy panele: Paneli për lundrim (Navigation Panel
-Fig.2) dhe paneli Përmbajtja e lëndës (Content course Fig.3).
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Fig2: Paneli i lundrimit 			

Fig3: Paneli i përmbajtjes së lëndës

Shkarkimi i materialeve nëpërmjet panelit të lundrimit: pas klikimit në butonin Lëndët e mia dhe zgjedhjes
së lëndës së duhur do të shihni se ka një panel lundrimi në këndin e sipërm të majtë të faqes. Nëpërmjet
këtij paneli lehtë mund lundroni në përmbajtjen e lëndës duke klikuar materialin ose skedarin e dëshiruar.
Shkarkimi i materialeve nëpërmjet panelit të Përmbajtjes së lëndës: Në Panelin kryesor të përmbajtjes
së lëndës do të hapet lista e linqeve, skedarëve dhe e përmbajtjeve të tjera dhe do të ndryshojë varësisht
nga mësimdhënësi dhe lënda. Zakonisht do të gjeni syllabusin e lëndës, pritjet dhe materialet që duhet
lexuar në fillim të lëndës. Me kalimin e kohës përgjatë semestrit, më shumë linqe do të shtohen nga
mësimdhënësi. Edhe një herë ju mund të kaloni lehtë nëpërmjet përmbajtjes së lëndës duke klikuar në
materialin ose skedarin e dëshiruar.

Dërgimi detyrave të shtëpisë nëpërmjet LIBRI-t
Në mënyrë që të dërgoni detyrat e shtëpisë
klikoni në Drop Box-in e duhur (shih
Fig.4) që është vendosur në ndonjë skedar
ose lokacion të dhënë nga profesori. Më
pas me klikim në butonin Browse ju mund
ta bashkëngjitni dokumentin (madhësia
maks. e skedarit është 20Mb). Nëse keni
ndonjë vërejtje në lidhje me detyrat e
shtëpisë shkruani ato në fushën Përshkrimi
(*e detyrueshme) dhe pas klikoni në
ikonën Ngarko skedarin. Në këtë mënyrë
detyrat e shtëpisë automatikisht do t’i
dërgohen mësimdhënësit tuaj.
Fig4: Drop Box Main Screen
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INFORMACION PER ÇESHTJE FINANCIARE
Pagesat për studime (Tuition fees)
Zyra e bursarit merret me çështjet e gjitha pagesave për studim.
Studentët paguajnë kompensim për studime në shumë të caktuar
për programin përkatës të studimeve dhe për vitin përkatës së
studimeve. Pagesat përcaktohen në bazë vjetore dhe studentët
mund të parashikojnë rritje eventuale të pagesës për studime gjatë
tri viteve të studimit. Shumat caktohen nga Bordi i universitetit
dhe publikohen në konkursin për regjistrim të studentëve.
Pagesa për studime mund të paguhet në më shumë mënyra.
Studentët mund të paguajnë kompensimin e tyre për studime
për gjithë vitin akademik paraprakisht kur të regjistrohen.
Lartësia e pagesës varet nga regjimi i studimeve(i rregullt, i
çrregullt, on-line).
Për studentët që paguajnë paraprakisht për gjithë vitin akademik

Pagesat e vonuara

mundësohet lehtësim prej 3% nga detyrimi vjetor.
Studentët mund gjithashtu të bëjnë pagesën për studime në dy
ose katër këste. Studentët që zgjedhin pagesën në dy këste duhet
të bëjnë pagesën e semestrit dimëror më së voni gjer 30 shtator
kurse pagesën e semestrit veror gjer 28 shkurt të vitit gjegjës
akademik.
Studentët që zgjedhin pagesën e studimit ta bëjnë në katër këste
duhet të bëjnë atë në 4 pagesa të barabarta sipas këtij plani:
• paraprakisht me regjistrimin, por jo më vonë se 30 shtator;
• 31 nëntor;
• 28 shkurt;
• 30 prill.
Për studentët që zgjedhin të paguajnë detyrimet në katër këste
aplikohet ngarkesë/pagese shtesë.
Kjo shtesë definohet nga Bordi dhe publikohet.

Nëse në llogarinë e studentit vërehet
tejkalim i afatit të pagesës, Zyra e bursarit
lëshon Kujtesë zyrtare dhe në këtë rast do
të aplikohet ngarkesë/pagese shtesë për
pagesën e vonuar. Atëherë studentit do t’i
jepet një afat prej 14 ditë kalendarike për
ta realizuar pagesën e mbetur.

së dytë qasja e studentit në shërbimet/
pajisjet e universitetit do të pezullohet.
Kjo përfshin - por nuk kufizohet me lëshimin e transkriptave, certifikatave dhe
diplomave, qasjen në rrjetën kompjuterike
(duke përjashtuar Learning Management
System), bibliotekë, Sistemin informativ

Nëse edhe pas këtij afati studenti nuk e ka
bërë pagesën atëherë atij do t’i dërgohet
Kujtesa e dytë për pagesat e vonuara dhe
përsëri do t’i jepet një afat prej 14 ditëve për
të bërë pagesën. Pas dërgimit të Kujtesës

universitar (formën e regjistrimit,
regjistrimin e lëndës, regjistrimin e
provimit). Kjo dispozitë do të zbatohet
derisa detyrimi të jetë përmbushur dhe
statusi i bllokuar të jetë fshirë nga zyra
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përkatëse.
Nëse llogaria e studentit nuk barazohet
brenda katërmbëdhjetë (14) ditëve
kalendarike nga Kujtesa e dytë, statusi i
studentit do shëndrohet në status joaktiv
që nënkuptonte të gjithë shërbimet
akademike dhe administrative bllokohen.
Nëse studenti e di se do të ketë vështirësi
në përmbushjen e pagesës, duhet që të
kontaktojë Zyrën e bursarit, përpara
datës së pagesës, për të shqyrtuar një
marrëveshje të mundshme alternative.

Kthimi i pagesave për studime
Në rast të tërheqjes të studentit nga studimet studenti mund të kërkojë kthimin e pagesës për studime. Në atë rast do të aplikohet
orari për kthim të mjeteve si vijon:
• tërheqja formale ose ndërprerja e lejuar e studimeve deri në mbarimin e javës së tretë do të rezultojë me një rimbursim prej 75%
të shkollimit të paguar për semestrin.
• tërheqja formale ose ndërprerja e lejuar e studimeve deri në mbarimin e javës së katërt do të rezultojë me një rimbursim prej 50%
të shkollimit të paguar për semestrin.
Pavarësisht nga arsyet nuk do të bëhet rimbursim për pagesën e studimeve pas javës së katërt, sepse konsiderohet se universiteti i ka
bërë të gjitha shpenzimet e mundshme në shërbimet e ofruara për studentët.

Llogaritë e studentëve
Universiteti do hap llogari për secilin student me qëllim të mbajtjes së shënimeve për detyrimet financiare dhe kredive ECTS.
Pagesa për studime, për konvikte dhe pagesat tjera regjistrohen në llogarinë e studentit.
Ndihma financiare e studentit, në saje të programit studim-punë, bursa dhe burime tjera, shënohet në llogari gjatë semestrit apo në
fillim të semestrit të ardhshëm. Të gjithë studentët që pranojnë ndihmë financiare duhet të paguajnë ndonjë bilanc të papaguar në
fund të çdo semestri.
UEJL ruan të drejtën për të ndryshuar kushtet dhe rregullat e politikat e saj të ndihmës financiare, shkollimit, dhe pagesave të tjera.

Pagesat për konvikte
Studentët paguajnë kompensim për vendosje në konvikte të Universitetit. Shuma caktohet nga kompania e universitetit, University.
com.
Pagesat bëhen në bazë mujore deri më datë 05. të muajit për muajin vijues. Në të gjitha rastet kur studenti nuk i kryen detyrimet në
afatin e caktuar, paguan kamatë ditore prej 1 euro për çdo ditë vonese, por jo më vonë se 30 ditë nga skadimi i afatit. Pas skadimit të
afatit 30 ditor, studenti e humb statusin e vendosjes në konvikt.
Në raste të jashtëzakonshme, për arsye objektive, studenti mund t’i drejtohet menaxherit operativ të University.com me Kërkesë për
prolongim të afatit të pagesës së konviktit i cili do ja dorëzojë Komisionit të konvikteve për shqyrtim të Këkesës dhe vendim definitiv.
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INFORMACIONE TJERA
Trafiku në kampus
Shpejtësia maksimale e lejuar brenda qytezës së UEJL është 20 km/h.
Pjesa e parkingut është e ndarë në parking për stafin, studentët dhe vizitorët e universitetit.
Studentët mund të parkohen vetëm në hapësirat e dedikuara për parkim të studentëve.
Hyrja e automjeteve në zonat e caktuara për këmbësorë nuk lejohet përveç në rastet kur bëjnë dërgesë apo
raste emergjente.
Çdo shkelje e rregullave të trafikut shënohet nga sigurimi i cili mund të jap vërejtje me shkrim. Shkeljet e
përsëritura dënohen në të holla dhe/ose të ndërmerret procedurë disiplinore.

Ruajtja e ambientit në Universitet
Universiteti është i përkushtuar për ruajtjen e ambientit jetësor, për zhvillimin e përdorimit të qëndrueshëm
të energjisë dhe për promovimin e vetëdijes në lidhje me çështjet e rruajtjes së ambientit. Andaj, stafi,
studentët dhe vizitorët pritet që t’i kontribuojnë këtij përkushtimi duke reduktuar përdorimin e energjisë
në minimum dhe duke respektuar ambientin e kampusit.
Rreptësisht ndalohet hedhja e mbeturinave në sipërfaqe të kampusit ose hapësirave të universitetit. I gjithë
stafi, studentët dhe vizitorët duhet t’i përdorin kapacitetet e instaluara (shportat dhe kontejnerët) për këtë
qëllim.
Letra, plastika dhe kanoçet hudhen vetëm në kontejnerë të posaçëm për riciklim. Ndalohet shkelja e barit
dhe dëmtimi i drurëve ose bimëve.
Ndalohet dëmtimi i ndërtesave (brenda dhe jashtë) ose cilësdo pronë të universitetit.
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Ndalesë e pirjes së duhanit, alkoolit dhe drogës
Ndalohet pirja e duhanit në ndërtesat e universitetit (hapsira të mbyllura) në tërë kampusin, përveç në
zona tëe caktuara për prije të duhanit që ndodhen jashtë çdo ndërtese ku nuk ka rrezik sigurie.
Konzumimi i alkoholit nuk është i lejuar në hapësirat e kampusit, përveç në evenimente speciale të
organizuara nga Zyra e rektorit dhe me autorizim të sekretarit të përgjithshëm.
Universiteti ndalon shitjen, distribuimin, posedimin ose konzumimin e substancave narkotike ose
substancave tjera jolegale në hapësirat e universitetit.

KODI ETIK I UNIVERSITETIT
Misioni dhe qëllimet
• Universiteti është bashkësi e cila bazohet në principet e pluralizmit, tolerancës, respektimit të dallimeve
dhe të menduarit kritik.
• Qëllimi themelor i Universitetit është që të promovojë qasje multilinguale dhe multikulturore në
arsimin e lartë dhe të zhvillojë programe që përfshijnë perspektivë ndërkombëtare.

Përgjegjësia ndaj studentëve
• Të punësuarit janë të detyruar t’i inkurajojnë studentët që të kenë qasje të lirë dhe serioze në studimet,
duke u dhënë mbështetje më të mirë morale dhe profesionale.
• Anëtarët e kuadrit mësimor nuk guxojnë t’i shkurajojnë dhe t’i pengojnë studentët që të bëjnë
hulumtime në mënyrë të pavarur të cilat do ta pasurojnë diturinë e tyre.
• Të punësuarit janë të detyruar që ta respektojnë dinjitetin e studentëve dhe ndërmjet tyre nuk duhet
të bëjnë kurrfarë dallimi (diskriminimi) në baza të ndryshme. Kriteret e veçanta për vlerësimin e
studentëve janë: dituria, të kuptuarit dhe përkushtimi.
• Kuadri mësimor është i detyruar që ta kundërshtojë çdo formë të intervenimit lidhur me dhënien e
provimit.
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• Kuadri mësimor nuk guxon që t’i kushtëzojë studentët për ndërmarrjen e obligimeve të tyre dhe për
dhënien e provimeve me blerjen e literaturës konkrete, materialeve dhe punimeve tjera të profesorit,
me shërbime seksuale ose shantazhe.

Kodi i sjelljes së studentit
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• Do të njoftohem me të drejtat dhe obligimet e mia të përcaktuara me rregullat dhe aktet akademike
dhe do të tregoj respekt ndaj të punësuarve.
• Si student do të angazhohem për ngritjen e frymës akademike, ndërsa aktiviteti im nuk do të orientohet
në:
1) ndryshimin e kualitetit të dokumenteve zyrtare;
2) shfrytëzimin e materialeve të cilat nuk janë të autorizuara nga profesori për përgatitjen e provimit;
3) kopjimin nga studentët tjerë gjatë kohës së provimit;
4) bashkëpunimin gjatë kohës së provimit me cilindo qoftë nëpërmjet shkëmbimit të informatave pa
leje të veçantë nga profesori;
5) vjedhjen e informatave ose çfarëdo lloj mënyre tjetër të marrjes së informatave për provim të cilat
nuk janë të lejuara;
6) bashkëpunimin në punën laboratorike, në detyrat e shtëpisë ose në çfarëdo punë tjetër të cilën duhet
ta kryej në mënyrë individuale;
7) zëvendësimin me dikë tjetër gjatë dhënies së provimit, gjatë përpunimit të programeve kompjuterike,
temave, eseve ose gjatë përpunimit të ndonjë punimi tjetër me shkrim, gjatë fjalimeve, vizatimeve,
skulpturave ose ndonjë vepër tjetër artistike e përgatitur plotësisht ose në bashkëpunim me dikë
tjetër;
8) pjesëmarrjen në plagjiat, që do të thotë kopjim i teksteve pa dijeninë e autorëve të teksteve, ose
marrjen e ideve ose argumenteve të dikujt tjetër pa pëlqimin e tyre;
9) sabotimin e punës së studentëve tjerë;
10) falsifikimin e dokumenteve universitare;
11) zëvendësimin ose falsifikimin e të dhënave eksperimentale nga projektet laboratorike ose nga
hulumtimet tjera;

12) lehtësimin ose ndihmën e çfarëdo pandershmërie akademike.
13) shfrytëzimin joadekuat të celularëve dhe teknologjisë së komunikimit.
• Nëse konstatoj se këto standarde mund të përmirësohen, atëherë me gjithë respekt do t’i paraqes idetë
e mia para organeve përkatëse në mjedisin akademik.

Implementimi
• Ky Kod duhet të implementohet në drejtim të realizimit efikas të qëllimeve dhe angazhimeve të
proklamuara.
• Në rast se ekziston dilemë etike, të punësuarit dhe studentët mund t’i adresohen njësisë së Bioetikës në
UEJL, përkatësisht Komitetit Ekzekutiv të njësisë si organ i pavarur, vendimet e të cilit bazohen mbi
këtë Kod dhe mbi Statutin e Universitetit.

Linqe të rëndësishme
http://webmail.seeu.edu.mk (E-Mail)
https://seeu.edu.mk (Home)
https://my.seeu.edu.mk (E-Services)
https://libri.seeu.edu.mk (Online Learning)
https://library.seeu.edu.mk (Library)

www.seeu.edu.mk
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