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FJALA E REKTORIT

Të dashur studentë, 

Mirë se vini në universitetin e mundësive – Universitetin e 
Evropës Juglindore!

Viti i ri akademik 2020/21, në kushtet e pandemisë Kovid-19, 
si asnjëherë më parë, është përplot sfida shëndetësore, por 
edhe sprova për ballafaqimin e menaxhimin e kujdesshëm 
të situatës.

Me moton, shëndeti në rend të parë, si për studentët, 
stafin ashtu edhe komunitetin përreth, përveç përkujdesjes 
institucionale, duhet të kemi nivelin e lartë të ndërgjegjes 
për situatat dhe sfidat që na presin në normalizimin e 
jonormales. Sjelljet tona në kampuse, në punë, në shtëpi si 
dhe në mjediset komunitare, duhet të përputhen me rreziqet 
ekzistuese, që i ka shkaktuar virusi kaq i paparashikuar. Por, 
ne së bashku si edhe deri më tani, do t’ia dalim dhe do të 
qëndrojmë së bashku dhe me sa më pak pasoja për shëndetin 
tonë.

Të gjithë studentët që janë afër kampuseve në Tetovë 
dhe Shkup, i kanë kushtet ideale hapësinore, teknike, 
infrastrukturore dhe mjedisore për të qenë prezent në klasa 
me plotësim të plotë të rekomandimeve shëndetësore, 
ndërkohë që të gjithë ata që nuk do ndjehen mirë me 
shëndet, janë në distanca të konsiderueshme dhe posaçërisht 
ata jashtë vendit, do të munden në kohë reale ta ndjekin 
mësimdhënien nga distanca. 

Stafi akademik me ndërgjegje dhe integritet të lartë, 
i vetëdijshëm për moton tonë ,,studenti në qendër të 
shërbimeve/vëmendjes”, me liri të lartë akademike, por 
edhe me llogaridhënie permanente, e menaxhon procesin 
e mësimdhënies dhe nxënies në mënyrën më të mirë të 
mundshme. Devotshmëria dhe ndihma Juaj, të dashur 
studentë, në këtë përpjekje, është shumë e rëndësishme për 
t’ia dalë së bashku. Unë i besoj shumë këtij përkushtimi dhe 
për çfarëdo që konsideroni se nuk funksionon si duhet, Ju 
lutem na e adresoni. 

Ne jemi qenie humane, si edhe Ju, mbase disa dallojmë 
konsiderueshëm në moshën madhore, por në mentalitet 
jemi shumë afër. Përdorimi i teknologjive informatike, 
platformat tona elektronike, shërbimet elektronike dhe 
programet on-line, fatmirësisht janë shumë më të vjetra 
për UEJL-in se koha e sfidës së korona virusit! 

Kur t’i kthehemi normalitetit ,,të vjetër,” asgjë s’do jetë 
krejtësisht si më parë. Prej çdo sfide dhe krize dilet me 
inovacione, dije dhe praktika të reja që edhe vet s’do 
duam t’i zbatojmë tërësisht si më parë! Ndryshimet 
pozitive, do të mbeten të qëndrueshme duke i zhvilluar 
më tej. 

Në fund, Ju dëshiroj të vazhdojmë të mbetemi interaktiv 
dhe mbi të gjitha shëndoshë!

Na priftë e mbara në rrugëtimin tonë të përbashkët!

Me sinqeritet, i juaji, 
Akad. Prof. Dr. Abdylmenaf Bexheti
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Statusi i studentit
Statusi “student”, anëtar i bashkësisë akademike fitohet pas regjistrimit në njërin nga programet e studimit në 
Universitet dhe dëshmohet me kartë studenti (Student ID Card).

Studenti ka status “i rregullt” ose “me korrespondencë”. Studenti i rregullt në vazhdimësi e ndjek procesin 
mësimor sipas programit të studimit përkatës ndërsa studenti me korrespondencë ndjek programin e studimit 
me aktivitete dhe forma tjera të organizuara.

Studimet në ciklin e parë dhe niveli i kualifikimit 
Në bazë të programeve të akredituara, njësitë e Universitetit mund të organizojnë dy lloje të studimeve:

- Studime derdiplomike akademike;
- Studime deridiplomike profesionale.

Niveli i kualifikimit përcaktohet në bazë të Kornizës Nacionale të Kualifikimeve të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut.

Studimet deridiplomike (akademike), në ciklin e parë të studimeve zgjatin tre ose katër vite dhe me përfundimin 
e tyre studenti grumbullon 180, ose 240 SETK kredi, në varësi të programit studimor të regjistruar në fillim të 
studimeve. 

Titulli që fitohet është i/e diplomuar (Bachelor) në fushën përkatëse. 

Niveli i kualifikimit në programet e studimit me 180 SETK kredi është VI B, ndërsa në programet e studimit me 
240 SETK kredi është VI A. 

Studimet deridiplomike profesionale, në ciklin e parë të studimeve, zgjatin tre vite dhe me përfundimin e tyre 
studenti grumbullon 180 kredi. Titulli që fitohet është Specialist në fushën përkatëse, niveli i kualifikimit VI B.

Në kuadër të studimeve profesionale të ciklit të parë, njësitë e Universitetit mund të organizojnë studime më 
të shkurtra, që zgjatin një ose dy vite, 60 ose 120 SETK kredi përkatëse. 

Pas përfundimit të këtyre studimeve fitohet titullin profesional gjegjës në përputhje me Ligjin për arsimin e 
lartë.

Realizimi i studimeve
Programet e studimit realizohen në vite akademike dhe semestra. Sipas Sistemit Evropian të Transferimit të 
Kredive (SETK), vëllimi i një programi studimor në një vit studimi është 60 kredi. 

INFORMACIONE AKADEMIKE
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Programet e studimit janë modulare dhe moduli themelor i studimit është lënda semestrale e shprehur me 
SETK kredi.

Numri i kredive dhe mënyra se si grumbullohen ato varet nga programet e publikuara. SETK kreditë fitohen pas 
përfundimit me sukses të lëndës. 

Për regjistrimin e lëndëve të veçanta, mund të përcaktohen parakushte të caktuara në formë të kalimit të një 
ose më shumë lëndëve, në pajtim me programin e studimit.

Studimet realizohen sipas programit të akredituar të studimit dhe programit mësimor të lëndës (Syllabus). 

Programi mësimor i lëndës (Syllabus)
Programi mësimor i lëndës (syllabus), para fillimit të vitit akademik aprovohet nga Këshilli mësimor – shkencor 
i fakultetit përkatës. 

Me programin mësimor përcaktohen:
- përshkrimi i detajuar i lëndës, objektivat dhe rezultatet nga të mësuarit;
- mësimdhënësi dhe bashkëpunëtori i lëndës, të cilët do ta realizojnë mësimin sipas programit të studimit;
- vendi, fillimi dhe mbarimi i orëve mësimore (planifikimi për 15 javë mësimore);
- forma e mbajtjes së mësimdhënies (ligjërata, punë seminarike, ushtrime, konsultime, etj.);
- metodat e vlerësimit të dijes (notimi) dhe mënyra e dhënies së provimit;
- afati i mbajtjes së provimit, kolokviumit;
- përshkrimi i literaturës për studim;
- gjuha në të cilën do të zhvillohet mësimdhënia;
- aspekte të tjera të rëndësishme për mbarëvajtjen e mësimit.

Programi mësimor i lëndës (Syllabus), publikohet në fillim të semestrit në formë elektronike në Sistemin 
Elektronik për Menaxhimin e Mësimdhënies (Learning Management System), të Universitetit. 

Ndryshim në realizimin e programit mësimor të lëndës gjatë semestrit lejohet vetëm për arsye objektive nga 
dekani i fakultetit.

Organizimi i mësimit
Viti akademik zgjat nga 1 tetori deri më 30 shtator të vitit të ardhshëm kalendarik dhe organizohet në dy 
semestra: dimëror dhe veror.

Semestri dimëror fillon më 1 tetor dhe përfundon me 14 shkurt, në të cilin mbahen 15 javë mësim (përfshirë 
1 javë për kolokvium) dhe dy javë për provime përfundimtare.
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Semestri veror fillon më 15 shkurt dhe përfundon me 30 shtator, në të cilin mbahen 15 javë mësim (përfshirë 
1 javë për kolokvium) dhe dy deri tre javë për provime përfundimtare.

Pushimi veror, javët e sesionit plotësues të provimeve, si dhe aktivitete të tjera eventuale, si shkolla verore dhe 
të ngjashme, planifikohen për periudhën korrik – shtator dhe përfshihen në kalendarin akademik.

Kalendari akademik
Kalendari akademik publikohet në ueb faqen e Universitetit para fillimit të vitit akademik dhe përmban 
informacione të rëndësishme për studentin, si:

- javët e planifikuara të mësimit (për semestrin dimëror dhe veror);
- periudhën e pushimit dimëror dhe veror;
- sesionet e provimeve;
- ditët jo pune, festat shtetërore dhe aktivitete të tjera.

Ndryshimet eventuale në kalendarin akademik aprovohen nga Drejtoria Rektoriale.

Transferimi nga një institucion tjetër
Studenti ka të drejtë transferimi nga një institucion tjetër i arsimit të lartë dhe mund të regjistrohet me status 
studenti i rregullt, ose me korrespondencë.  

Paraprakisht, duhet të ketë regjistruar së paku një semestër në universitet tjetër. 

Numri maksimal i SETK kredive që mund të transferohen nga institucione tjera në program me tre vite studimi 
është 90 SETK kredi, ndërsa në program me katër vite është 120 SETK kredi. 

Me aktvendim, fakulteti cakton kushtet e pranimit dhe vazhdimin e studimeve:  
- Lëndët që transferohen nga institucioni tjetër i arsimit të lartë dhe ekuivalenti i tij me kreditë SETK 

kundrejt programit studimor në të cilin transferohet;
- Viti i studimit dhe lëndët që duhet t’i regjistrojë studenti në semestrat përkatës. 

Studenti me transferim paguan shumë të plotë për të gjitha lëndët (SETK kreditë), me të cilat servisohet në 
Universitet, sipas tarifës së programit përkatës. 

Aktvendimi procedohet në sistemin elektronik të Universitetit nga fakulteti përkatës, ndërsa regjistrimi i 
lëndëve në orar dhe pagesa e shkollimit në koordinim më shërbimet tjera përkatëse.

Orari i punës së 
shërbimeve studentore 

Lokacionet: 
801, 802

E hënë - E premte 
08.00 - 16.00

Kalendari akademik 
publikohet  në ueb faqen e 

universitetit

https://www.seeu.edu.mk/sq/
current-students/calendar
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Transferimi i brendshëm
Me kërkesë të studentit deri te fakulteti gjegjës lejohet transferim nga një program studimi në tjetrin, brenda 
fakultetit, ose nga ndonjë fakultet tjetër i Universitetit. 

Mundësia për transferim varet nga afërsia e programit të studimit. Dekani i fakultetit vendos për përmbushjen 
e kushteve dhe kërkesave për pranim dhe transferim. 

Me aktvendim caktohen: 
- lëndët që transferohen nga programi i studimit paraprak dhe ekuivalenti i tyre me kredi kundrejt programit 

studimor të ri në të cilin transferohet (përfshirë edhe lëndët e papërfunduara);
- viti i studimit dhe lëndët që duhet t’i regjistrojë studenti në semestrat përkatës.

Studenti paguan shumë të plotë për lëndët (SETK kreditë), me të cilat servisohet për herë të parë në programin 
e studimit në të cilin transferohet. 

Lëndët e papërfunduara që janë transferuar kundrejt programit të ri studimor, servisohen në sesionet 
plotësuese të provimeve.

Aktvendimi procedohet në Sistemin Elektronik të Universitetit (UMS) nga fakulteti përkatës, ndërsa regjistrimi 
i lëndëve në orar dhe pagesa e shkollimit në koordinim me shërbimet tjera përkatëse.

Mobiliteti i studentëve
Student në mobilitet është studenti, i cili vjen nga një universitet tjetër në kuadër të programeve për këmbim, 
ose student i Universitetit, i cili regjistron pjesë të programit studimor për një ose dy semestra në universitet 
tjetër në vend, ose jashtë vendit.

Mobiliteti realizohet në pajtim me parimet e Bolonjës dhe SETK kredive. 

Kushtet e mobilitetit definohen në Dokumentin e Përbashkët për Mobilitet (Learning Agreement Form).

Procesi i mobilitetit koordinohet nga Zyra e marrëdhënieve ndërkombëtare, në bashkëpunim me fakultetin 
dhe shërbimet përkatëse.

Studentët e interesuar, duhet të aplikojnë, së paku një semestër përpara, në pajtim me procedurën për 
mobilitet.

Regjistrimi i lëndëve
Regjistrimi i lëndëve semestrale bëhet përmes sistemit elektronik të Universitetit . 
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Studenti regjistron lëndë të detyrueshme (obliguese) dhe lëndë zgjedhore, sipas programit të studimit (30 
SETK për semestër). 

Gjatë përpilimit të orarit në MySEEU, studenti ka këto informacione: 
- emrin dhe numrin e SETK kredive të lëndës;
- kohën, vendin dhe gjuhën e mbajtjes së ligjëratave dhe ushtrimeve. 

Oferta e lëndëve planifikohet nga Këshilli mësimor – shkencor i fakultetit gjegjës, ndërsa orari përgatitet në 
koordinim me Zyrën për planifikim akademik. 

Studenti mund të regjistrojë/çregjistrojë lëndë në orar, vetëm gjatë tre javëve të para të semestrit dhe pas 
kësaj periudhe nuk lejohen ndryshime në orar. 

Regjistrimi i orarit me vonesë, ose ndryshimet për shkaqe objektive rregullohen, më përafërt, me procedurën 
për bërjen e orarit. 

Pjesëmarrja e studentit në mësim
Studenti duhet t’i ndjekë të gjitha format e mësimdhënies të përcaktuara në planin mësimor (syllabus). 

Frekuentimi i ligjëratave dhe ushtrimeve është i detyrueshëm për studentin me status të rregullt, në masë jo 
më pak se 70%, të numrit të seancave të zhvilluara.

Pjesëmarrja e studentit llogaritet aktivitet mësimi dhe si komponentë e notës ka peshë deri 10%.

Studenti evidentohet rregullisht në sistemin elektronik dhe kontrollohet nga mësimdhënësi. 

Mënyrën e evidentimit, arsyetimin e mungesave dhe detajet tjera më përafërt përcaktohen me udhëzues nga 
Drejtoria Rektoriale. 

Kushtet e kalimit në vitin pasardhës
Për të kaluar prej një viti në vitin tjetër pasardhës të studimit, studenti duhet t’i plotësojë kushtet e 
kalueshmërisë:

- nga viti I (i parë) në vitin II (e dytë), duhet të ketë grumbulluar së paku 36 SETK kredi;
- nga viti II (i dytë) në vitin III ( e tretë), duhet të ketë grumbulluar së paku 96 SETK kredi;
- nga viti III (i tretë) në vitin IV (e katërt), duhet të ketë grumbulluar së paku 156 SETK kredi.

Studenti nuk mund të regjistrojë vit pasardhës studimi nëse nuk e plotëson kushtin e kalueshmërisë.   

Këto kushte nuk vlejnë për studentët me korrespondencë.
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Kalendari akademik 
publikohet  në ueb faqen e 
universitetit

https://www.seeu.edu.mk/sq/
current-students/calendar

Riregjistrimi i vitit studimor
Studenti që nuk e plotëson kushtin e kalimit në vitin pasardhës, duhet t’i riregjistrojë lëndët e papërfunduara 
në vitin e ardhshëm akademik.

Në fillim të vitit akademik, parashtron kërkesë në fakultetin përkatës.

Studentit i mundësohet t’i vazhdojë studimet në programin e njëjtë të studimit, me ose pa planprogram të 
ndryshuar,  i cila ofrohet në atë vit akademik. 

Fakulteti përkatës, me aktvendim përcakton kushtet dhe lëndët që duhet t’i ri-regjistroj studenti gjatë një viti 
akademik.

Studenti paguan tarifë shkollim për lëndët që i riregjistron në vitin gjegjës akademik (në lartësi 1/2 e çmimit 
të plotë për kreditë e lëndës). 

Në bazë të aktvendimit për ri-regjistrim të vitit, studenti obligohet që të regjistrojë lëndët e semestrave tek 
në orarin e semestrit dimëror, ndërsa lëndët e semestrave çift në orarin e semestrit veror, përmes sistemit 
elektronik të Universitetit MySEEU.

Nëse studenti nuk parashtron kërkesë për ri-regjistrim të vitit studimor, konsiderohet ndërprerje e përkohshme 
e studimeve (student jo aktiv).

Riservisimi i lëndës  (Riprovim)
Studenti që e plotëson kushtin e kalimit në vitin pasardhës, por të cilit i kanë ngelur lëndë të pashlyera (me 
notë 5, IN dhe NR), nga viti i studimit paraprak, i mundësohet riservisim i lëndës gjatë vitit të ardhshëm 
akademik.

Riservisimi i lëndës së papërfunduar nga viti paraprak përfshin:  
- konsultime me mësimdhënësin e lëndës;
- paraqitje të provimit (planifikimit dhe mbajtjes së provimit, kontrollimit dhe notimit të testit, si dhe 

konfirmimit të notës në sistem).

Për lëndët e papërfunduara nga viti/vitet akademike paraprake, studenti paguan taksë provimi në shumë prej 
25 eurove, për çdo provim të paraqitur (i vlefshëm për një sesion provimi).

Studentit i mundësohet të paraqetë provime të papërfunduara vetëm në sesione plotësuese. 
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Puna praktike (Internship)
Gjatë studimeve, rekomandohet që pas përfundimit të semestrit të katërt, studenti të kryejë punë praktike 
(Internship), e cila është e detyrueshme në bazë të rregullores së miratuar nga Qendra e karrierës së 
Universitetit. 

Statusi “Absolvent”
Pas përfundimit të ligjëratave të vitit të fundit të studimeve, studentit i mundësohet një  periudhë prej dy 
viteve akademike pasardhëse, që të diplomojë në programin e njëjtë studimor. Gjatë kësaj periudhe, studenti 
e mban statusin e absolventit. 

Në fillim të vitit akademik, absolventi parashtron kërkesë deri te fakulteti përkatës për ri-regjistrim të vitit 
akademik.

Absolventi servisohet me konsultime dhe me organizimin e provimeve nga mësimdhënësi i lëndës, por nuk 
obligohet që t’i ndjek sërish ligjëratat dhe ushtrimet. 

Provimet e papërfunduara mund t’i paraqesë në sesionet e rregullta dhe në sesionet plotësuese të provimeve 
(përmes sistemit elektronik të Universitetit, MySEEU).

Numri i paraqitjes së provimeve në një sesion kufizohet në 6 (gjashtë) provime.   

Absolventi paguan tarifë shkollimi për lëndët që i riregjistron në vitin gjegjës akademik në lartësi 1/2 e çmimit 
të plotë për kredi të lëndës. 

Në bazë të kërkesës së absolventit, fakulteti përkatës lëshon aktvendim për ri-regjistrimin e vitit akademik dhe 
i njëjti kalon në sistemin elektronik të Universitetit. 

Universiteti nuk ka obligim ta ofrojë planprogramin e njëjtë pas përfundimit të periudhës prej dy vitesh, por 
studentit i mundësohet transferim në një program studimi të ngjashëm.

Vlerësimi i dijes
Në Universitet zbatohen metoda të ndryshme të vlerësimit dhe evaluimit për ta konstatuar punën e studentit 
dhe për të ruajtur cilësinë dhe standardet e larta akademike. Vlerësimi dhe evaluimi ndërmerren në përputhje 
me informacionin për lëndën, kriteret dhe rezultatet e mësimit.

Metoda e vlerësimit dhe përshkrimi i aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë orës mësimore, përfshihen në 
programin mësimor të lëndës. 
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Notimi
Nota përcaktohet në përputhje me kriteret e publikuara për vlerësim dhe peshën e komponentëve përbërëse 
të notës përfundimtare. 

Edhe pse mund të jetë e nevojshme, një formë e provimit përfundimtar, apo projekt përfundimtar, nota 
përfundimtare e studentit për lëndën e caktuar bazohet në punën e tij/saj gjatë gjithë semestrit dhe nuk 
përcaktohet vetëm nga testi përfundimtar. 

Mësimdhënësi i autorizuar i shënon notat në sistemin ‘e-grading’ dhe dorëzon raport të nënshkruar të 
rezultateve në Zyrën e regjistrit,  brenda 10 ditëve kalendarike, pas përfundimit të provimit përfundimtar.

Notimi i studentit bëhet në bazë të pikëve. Në mënyrë plotësuese, nota e përgjithshme mesatare (GPA), 
llogaritet në pajtim me sistemin e detajuar në vazhdim dhe shënohet në transkript të notave. 

Shkalla e vlerësimit
Përshkrimi Nota

Ekuivalenti sipas 
sistemit me shkronjaNga Deri

95% 100% Shembullor (outstanding)  10 A/A+
85% 94% Shkëlqyeshëm 9 A-/B+
75% 84% Shumë mirë 8 B-
65% 74% Mirë 7 C
51% 64% Mjaftueshëm 6 D
0% 50% Pamjaftueshëm 5 F

E papërfunduar IN
Pa të dhëna NR

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 në 10 (me dy decimale). Kjo mesatare 
përcaktohet duke i llogaritur notat dhe pikët, sipas sistemit 6-shkallësh. 

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. 

Nota “NR” dhe “IN” nuk llogariten në notën e përgjithshme mesatare.
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E papërfunduar (Incomplete-IN)
Nota e papërfunduar “IN” mund të jepet nga mësimdhënësi nëse studenti nuk i ka kryer të gjitha kërkesat 
për lëndën deri në fund të semestrit – sesionin e rregullt të provimeve, por ka plotësuar një pjesë të 
konsiderueshme të punës.

Është përgjegjësie e studentit që ta paraqesë provimin në sesion plotësues përmes sistemit elektronik, t’i 
sjellë informata përkatëse mësimdhënësit dhe të arrihet një marrëveshje me të cilën kërkesat e lëndës së 
mbetur do të jenë të kënaqshme.

Studenti mund të kërkojë notë kaluese më të lartë në sesionet e rregullta nga mësimdhënësi, i cili nëse e sheh 
të arsyeshme, mund të jap notën “IN”. 

Nëse kërkesat e parashtruara nuk përmbushen brenda vitit akademik, automatikisht shënohet nota 5.

Nuk ka të dhëna për notën (No Record-NR)
Ky shënim, do të shkruhet në transkript të studentit në rastet kur studenti është regjistruar në lëndën përkatëse 
dhe nuk e ka plotësuar asnjërën nga komponentët e vlerësimit deri në fund të semestrit. 

Në rastet kur studenti mungon në provim përfundimtar, merr shënimin No Record “NR” në transkriptën e 
notave.

Transkripti i notave (Transcript of Records)
Notat e studentit regjistrohen nga Zyra e regjistrit. 

Me kërkesë të studentit, shërbimet studentore lëshojnë transkript zyrtar të notave (Transcript of Records). 

Studentit i mundësohet qasje në transkript të notave përmes sistemit elektronik të Universitetit (dokument 
jo zyrtar).

Transkripti i notave mund t’i lëshohet edhe personit të autorizuar.

Sesionet e provimeve
Gjatë një viti akademik organizohen gjithsej dy sesione të rregullta të provimeve dhe dy sesione plotësuese. 

Në sesionet e rregullta mbahen provime për të gjitha lëndët e regjistruara në orar: 
- në sesionin e janarit, për lëndë të semestrit dimëror;
- në sesionin e qershorit, për lëndë të semestrit veror.
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Sesionet plotësuese organizohen për provime të pashlyera të vitit akademik vijues dhe të viteve akademike 
paraprake. 

Sesionet plotësuese mbahen në: 
- prill;
- gusht. 

Në sesionin e prillit, numri i paraqitjes së provimeve kufizohet në 6 (gjashtë), ndërsa në sesionin e gushtit 
studenti mund t’i paraqesë të gjitha provimet e pashlyera. 

Në sesionet plotësuese, Universiteti nuk aplikon taksë për provim për lëndët që ka ndjekur studenti në vitin 
akademik vijues.

1. Për riprovimet e lëndëve nga vitet akademike paraprake, studenti ngarkohet me taksë 25 euro për provim. 

2. Kohëzgjatja e një sesioni të provimeve nuk mund të jetë më shumë se 2 (dy) javë. Në raste të veçanta 
dhe për arsye objektive planifikimi, mund të vazhdohet edhe për një javë, me miratim të Prorektorit për 
çështje akademike dhe digjitalizim. 

Paraqitja e provimeve
Në sesionet e rregullta (janar dhe qershor), studenti i ka të regjistruara automatikisht të gjitha provimet e 
semestrit gjegjës në sistemin elektronik të Universitetit MySEEU, ndërsa në sesionet plotësuese (prill dhe 
gusht),mund t’i paraqesë provimet e pashlyera (përmes sistemit elektronik të Universitetit, MySEEU).

Absolventi, mund të paraqesë deri në 6 (gjashtë) provime, si në sesionet e rregullta, ashtu edhe në ato 
plotësuese dhe paraqitjen e provimeve (në çdo sesion), e bën përmes sistemit elektronik të Universitetit 
(MySEEU). 

Shpallja e sesionit përfshin periudhën e mbajtjes së provimeve, afatin për paraqitje dhe informata tjera 
për sesionin përkatës, si dhe publikimin në MySEEU, më së paku 10 (dhjetë) ditë para fillimit të sesionit të 
provimeve. 

Orari i provimeve
Sesioni i provimeve organizohet në nivel qendror nga Zyra e planifikimit akademik në koordinim me njësitë 
akademike (fakultetet/qendrat/institutet). 

Orari i provimeve, koha dhe vendi i mbajtjes publikohen në MySEEU, më së paku 2 (dy) ditë para fillimit të 
sesionit.  

Studenti, i cili nuk është në listën e provimeve, nuk ka të drejtë të hyjë në provim.    
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Kushtet për mbajtjen e provimit
Provimi duhet të mbahet sipas orarit dhe nuk duhet të zgjatë më tepër se tre orë. 

Kërkesat për ta mbajtur provimin një kohë tjetër nga orari zyrtar, pranohen nga këshilltari i studentëve dhe 
miratohen nga dekani i fakultetit në bashkëpunim me Zyrën për planifikim akademik. 

Realizimi i provimeve dhe mbikëqyrja
Mësimdhënësi ka përgjegjësi ta rregullojë dhe ta mbikëqyrë realizimin e provimit, 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, përfshinë renditjen e ulëseve për provim, shpërndarjen dhe mbledhjen e 
testeve, orarin e provimit, vonesat eventuale të studentëve dhe emergjencën.  

Nga studenti pritet ta ruaj integritetin e punës së tij. 

Studenti me nevoja të veçanta, i cili ka nevojë për përkrahje shtesë për kompletimin e provimit, duhet të 
aplikojë paraprakisht përmes Këshilltarit studentor, i cili do të mbajë lidhje me Shërbimin studentor për 
realizimin e kërkesës së tij.

Mungesa, vonesa dhe rënia nga provimi
Për çdo mungesë në provim, studenti duhet që ta njoftoj paraprakisht mësimdhënësin. Mundësimi i provimit 
në atë sesion provimesh varet nga arsyetimi i studentit dhe mundësia për  organizim të provimit. 

Studenti, që vjen me vonesë në provim në kohën kur provimi ende zhvillohet, mund të lejohet të hyjë në 
provim me pëlqimin e mësimdhënësit.

Studentit, 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 mungon në provim dhe nuk mund ta arsyetojë mungesën, merr shënimin No Record “NR” në 
transkript.

Nota për lëndën në tërësi përcaktohet nga mësimdhënësi. 

Çdo thyerje e sjelljes së mirë trajtohet me Rregulloren për sjelljen e studentëve. 
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Shpallja e notës
Mësimdhënësi i lëndës mban përgjegjësi të plotë për notën e shënuar. 

Notat shpallen në mënyrë jozyrtare 2 (dy) ditë para se të finalizohen. Mësimdhënësi shpall orarin e konsultimeve 
me qëllim që t’i jepet mundësi studentit për shpjegim për notën e regjistruar. 

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 dhe para se ato të finalizohen.

Në afat prej 10 (dhjetë) ditësh nga data e mbajtjes së provimit, mësimdhënësi i mbyll notat në ’e-grading’ dhe 
e dorëzon listën e nënshkruar në Zyrën e regjistrit. 

Ndryshimi i notës
Studenti ka të drejtë të kërkojë ndryshim të notës për arsye të lëshimit teknik, në afat prej 5 ditë pune nga 
shpallja e notës zyrtare në transkript. 

Kërkesa për ndryshim note bëhet në fakultetin përkatës dhe shqyrtohet në mbledhjen e parë të Këshillit 
mësimor – shkencor. 

Nga data e mbajtjes së mbledhjes së Këshillit mësimor – shkencor, në afat prej 10 ditë pune, fakulteti e njofton 
studentin dhe e konfirmon ndryshimin e notës në Zyrën e regjistrit me nënshkrim të mësimdhënësit të lëndës 
dhe dekanit. 

Materialet relevante nga mësimdhënësi, si: testi, punimet seminarike, komponentët e vlerësimit, etj., merren 
për shqyrtim të rastit. Të njëjtët, duhet të jenë në dispozicion nga mësimdhënësi, në afat prej 6 (gjashtë) muaj. 

Në rastet kur studenti nuk është i kënaqur me notën kaluese (notë 6, 7, 8, 9), por nuk e konteston objektivitetin 
e vlerësimit, kërkesa trajtohet nga mësimdhënësi para se të finalizohet nota (gjatë shpalljes në mënyrë 
jozyrtare).  

Apelimi i notës
Studenti ka të drejtë të bëjë ankesë (apelim) të notës për çështje më komplekse objektiviteti, te Këshilli 
mësimor – shkencor i fakultetit përkatës, në afat prej 5 ditë pune nga shpallja e notës zyrtare në transkript. 

Në mbledhjen e parë të radhës, Këshilli mësimor – shkencor 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. Materialet relevante nga mësimdhënësi, si: 
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testi, punimet seminarike, komponentët e vlerësimit, etj., merren për shqyrtim të rastit. Të njëjtët, duhet të 
jenë në dispozicion nga mësimdhënësi, në afat prej 6 (gjashtë) muaj. 

Komisioni e heton rastin dhe e bie vendimin. Vendimi i komisionit është përfundimtar dhe i kumtohet studentit 
me shkresë. Procesi duhet të përfundoj në afat prej 10 ditë pune. 

Ndryshimi i statusit të studentit
Ndryshimi i statusit të studentit nga i rregullt në status me korrespondencë dhe anasjelltas lejohet pas vitit të 
parë.

Kalimi i studentit në status me korrespondencë mundësohet vetëm në rastet kur studenti objektivisht nuk 
mundet që të vijojë mësimin me orar të rregullt për arsye punësimi, shkaqe shëndetësore, ose raste tjera të 
arsyeshme.

Gjatë kalimit në status me korrespondencë, duhet të respektohet kushti i kalueshmërisë për regjistrim të vitit 
studimor.

Kërkesa bëhet në fillim të vitit akademik, aprovohen nga dekani i fakultetit përkatës dhe ndryshimi procedohet 
në sistem nga Shërbimet studentore.

Ndërprerja e përkohshme e studimeve
Studenti mund të ndërpresë studimet për një periudhë kohore të caktuar. Në këtë rast, ai duhet të bëjë një 
kërkesë deri te Shërbimet studentore, në të cilën duhet ta përcaktojë kohën e ndërprerjes së studimeve.

Me rifillimin e studimeve, studenti duhet t’i shlyejë detyrimet e reja që lindin për shkak të ndryshimit të 
planprogramit dhe programeve mësimore të lëndëve.

Rifillimi i studimeve bëhet në fillim të vitit akademik dhe jo më vonë se tre javë nga fillimi i tij. Rifillimi, ose 
ri-pranimi i studentit bëhet mbi bazën e një kërkese dhe dokumentacionit të nevojshëm, të dorëzuar në 
Shërbimet studentore. 

Në raste kur studenti nuk e regjistron vitin e studimit pasardhës - lëndë në orar, ose nuk e ri-regjistron vitin, 
ose nuk regjistrohet si student me status absolvent, konsiderohet ndërprerje e përkohshme e studimeve. Në 
këto raste ndërpritet përkohësisht statusi student.

Largimi (tërheqja) nga studimet
Studenti mund të largohet nga Universiteti, duke u çregjistruar përfundimisht. Për këtë ai/ajo bën një kërkesë 
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me shkrim, ku i shpreh arsyet e largimit. 

Shërbimet studentore, e pranojnë kërkesën dhe e udhëzojnë studentin që të marrë konfirmim për: 
- shlyerje të detyrimeve financiare në Zyrën e bursarit;
- kthim të librave të huazuara në bibliotekë;
- shlyerje të detyrimeve për banim në konvikte, nëse ka qenë banor në konvikte.

Në bazë të konfirmimeve, Shërbimet studentore bëjnë çregjistrimin e studentit, duke e regjistruar statusin 
“largim“ në sistemin elektronik dhe me dorëzimin dokumenteve origjinale. 

Çregjistrimi i studentit bëhet me vullnetin e tij/saj të lirë, përveç rasteve të përjashtimit nga Universiteti deri 
në një vit. 

Të drejtat dhe detyrimet tjera të studentit
Të drejtat e studentit janë: 

- e drejta në studime kualitative dhe proces arsimor, ashtu siç është paraparë në programet e studimit;
- e drejta në shprehje të lirë të mendimeve dhe qëndrimeve gjatë mësimit dhe aktiviteteve të tjera në 

Universitet;
- e drejta të deklarohet lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe mësimdhënësve;
- e drejtë t’i shfrytëzojë kapacitetet e bibliotekave të Universitetit, mjetet në funksion të veprimtarisë dhe 

shërbimet tjera studentore;
- si dhe të drejta të tjera të përcaktuara me Ligj, Statut dhe rregulloret e Universitetit.
Detyrimet tjera të studentit janë: 
- të përmbush detyrat e përcaktuara në programet studimore;
- t’i respektojë aktet e Universitetit;
- të ketë konsideratë ndaj të drejtave të stafit dhe studentëve tjerë;
- të merr pjesë në aktivitetet akademike të organizuara nga Universiteti;
- të kujdeset për ruajtjen dhe rritjen e imazhit të Universitetit; 
- të respektojë Kodin etik të studentëve të miratuar nga Senati i UEJL-së.
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BIBLIOTEKA

Orari i punës 
së bibliotekës

 
Huazimi, pranimi i librave 

dhe sallat e leximit:

Tetovë:
E hënë - E premte

08.00 - 21.00

E shtunë
10.00 - 14.00

Shkup:
E hënë - E premte

08.00 - 16.00

Biblioteka “Maks van der Shtul” është bibliotekë institucionale që shërben për qëllime studimore dhe arsimore 
në Universitetin e Evropës Juglindore. Biblioteka qendrore është e vendosur në lokacion të përshtatshëm në 
ndërtesën 702, në kampusin e UEJL-së në Tetovë dhe është emëruar sipas marrësit të parë të Doktoratës së 
Nderit, ish-komisionerit të lartë të OSBE-së për pakicat kombëtare, Maks van der Shtul. Brenda UEJL-së ka edhe 
degë të bibliotekës në fakultete dhe në kampusin e UEJL-së në Shkup. Përdoruesit e bibliotekës kanë qasje në 
koleksionin e bibliotekës, databazat online, burimet elektronike dhe kompjuterët me qasje në internet, si dhe 
sallat e leximit që i plotësojnë kërkesat dhe nevojat e çdo studenti. Biblioteka “Maks van der Shtul” është e 
hapur edhe për komunitetin gjithashtu. 

Softueri bibliotekar PMB
Në Bibliotekën “Max Van der Stoel” organizimi dhe sistematizimi i librave bëhet me ndihmën e softuerit PMB, 
që është i tipit ILS (Integrated Library System). Në kuadër të ILS-së funksionon dhe moduli Online Public Access 
Catalog - OPAC (faqe publike për shfrytëzuesit). 

Duke shfrytëzuar katalogun online, shfrytëzuesit kanë qasje në të gjitha informatat në lidhje me materialet 
gjegjëse.

Koleksioni i bibliotekës dhe leximoret
Aktualisht, biblioteka posedon një numër të madh ekzemplarësh në gjuhën shqipe, maqedone, angleze, 
gjermane, frenge, italiane, turke, etj., në lëmenj të ndryshëm. Biblioteka është parapaguese në disa baza 
elektronike të të dhënave, gjithashtu posedon repositorin e tezave dhe hulumtimeve që bëhen në UEJL. Për të 
ofruar shërbime sa më praktike dhe më të përditësuara, biblioteka universitare ofron prezantime, gjegjësisht 
trajnime, për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve bibliotekare. 

Bazat elektronike të të dhënave
EBSCO - database: (http://search.ebscohost.com/)
Akademika: (https://www.akademika.com.mk/)
World Bank: (https://openknowledge.worldbank.org/)
EconBiz: (http://www.econbiz.de/)
Thesis Repository: (https://library.seeu.edu.mk/index.php?lvl=section_see&location=15)

Linku kryesor i bibliotekës
https://library.seeu.edu.mk
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SHËRBIMET E TEKNOLOGJISË INFORMATIKE

Teknologjia informatike luan rol jetësor në formimin e UEJL-së në njërin nga universitetet më të mira të vendit. 
Nëpërmjet një vargu të gjerë të mjeteve, shërbimeve dhe burimeve të ofruara nga departamenti i teknologjisë 
informatike, studentëve u ofrohen mundësi të shumta për shfrytëzim të teknologjisë bashkëkohore.

Llogaria e rrjetit/emailit
Studentëve u sigurohet llogari rrjeti dhe emaili nëpërmjet së cilës u mundësohet qasje në rrjetin dhe burimet 
kompjuterike duke përfshirë edhe shërbimet e ndryshme elektronike.

Kartela për identifikim  
Studentëve u dorezohet kartelë identifikimi nëpërmjet së cilës do të bëjnë edhe regjistrim të prezencës 
elektronike në ligjerata. Regjistrimi i pranisë elektronike në leksione bëhet duke skanuar kartën e identitetit 
tek lexuesit e kartave të vendosura në klasa.

Vërejtje: Regjistrimi i prezencës do të llogaritet i vlefshëm përderisa regjistrimi do të bëhet brenda periudhës 
së duhur, ashtu që duke filluar 10 minuta para e deri në 5 minuta pas fillimit të ligjeratës.

Qasja në kompjuterët e universitetit në kampus 
1. Mbani shtypur sustat CTRL+ALT+DEL,

2. Shkruani kredencialet e llogarisë së rrjetit në fushat përkatëse,

3. Klikoni në butonin “Sign In” që të kyçeni në llogarinë e rrjetit ku do të keni mundësi që t’i realizoni të 
gjitha aktivitetet elektronike.

Ndryshimi i fjalëkalimit të llogarisë së rrjetit 
Departamenti i teknologjisë informatike ka siguruar mundësi të shumta për përdoruesit që të ndryshojnë 
fjalëkalimin e llogarisë së rrjetit.

1. Ndryshimi i fjalëkalimit prej në “MySEEU” para përfundimit të periudhës së 
skadimit

a. Shkruani adresën e mëposhtme në shfletuesin e internetit dhe shtypeni ENTER https://my.seeu.edu.
mk/private/

b. Shkruani kredencialet e llogarisë së rrjetit në fushat përkatëse,
c. Klikoni në butonin “Sign In” për authentikim,

IT Help Desk
Lokacioni: 
Ndërtesa 400, zyra 01

E hënë-E premte 
08.00-16.00

https://i.seeu.edu.mk/sites/it
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d. Klikoni në linkun “Ndrysho Fjalëkalimin” nën “Shërbimet e Llogarisë”,
e. Shkruani fjalëkalimet në fushat përkatëse duke i ndjekur instrukcionet e dhëna dhe,
f. Klikoni në butonin “Ndrysho”.

2. Ndryshimi i fjalëkalimit prej në kampus para përfundimit të periudhës së 
skadimit

a. Kyçuni në ndonjërin prej kompjuterëve në kampus,
b. Mbani shtypur sustat CTRL+ALT+DEL,
c. Klikoni në butonin “Change Password”,
d. Plotësoni fushat e përkatëse (fjalëkalimin e vjetër dhe dy herë fjalëkalimin e ri) dhe,
e. Klikoni në butonin “Submit”.

3. Ndryshimi i fjalëkalimit nëpërmjet emailit pas përfundimit të periudhës së 
skadimit

a. Shkruani adresën e mëposhtme në shfletuesin e internetit dhe shtypeni ENTER https://my.seeu.edu.
mk/resetgapps/

b. Ndiqni instrukcionet e dhëna që ta ndryshoni në mënyrë të suksesshme fjalëkalimin e llogarisë së 
rrjetit.

Vërejtje: Këtë shërbim mund ta përdorni në qoftë se keni qasje në emailin tuaj zyrtar.

4. Ndryshimi i fjalëkalimit nëpërmjet SMS-it pas përfundimit të periudhës së 
skadimit

a. Shkruani adresën e mëposhtme në shfletuesin e internetit dhe shtypeni ENTER https://my.seeu.
edu.mk/reset/

b. Ndiqni instrukcionet e dhëna që ta ndryshoni në mënyrë të suksesshme fjalëkalimin e llogarisë së 
rrjetit.

Vërejtje: Këtë shërbim mund ta përdorni në qoftë se numri juaj i celularit është i regjistruar si duhet në 
pjesën e informacioneve tuaja personale në MySEEU.

5. Mënyra e fundit për ta ndryshuar fjalëkalimin e llogarisë suaj është të 
shkoni personalisht me dokument identifikimi në zyrën e HelpDesk-ut, ndërtesa 
400, zyra 01.

Vërejtje: Fjalëkalimi 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 atë.

        MySEEU

https://my.seeu.edu.mk
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Emaili zyrtar
Emaili është një mekanizëm për komunikim zyrtar ndërmjet universitetit dhe studentëve. Studentët detyrohen 
që ta kontrollojnë emailin e tyre vazhdimisht ashtu që të qëndroje në hap me komunikimet zyrtare.

Qasja në emailin zyrtar
1. Shkruani adresën e mëposhtme në shfletuesin e internetit dhe shtypeni ENTER http://webmail.seeu.edu.

mk/ 

2. Shkruani emrin e përdoruesit (Username-in) duke ia shtuar prapashtesën “@seeu.edu.mk” dhe klikoni 
në butonin “Next”,

3. Shkruani fjalëkalimin e përdoruesit dhe klikoni në butonin “Sign In”.

Vërejtje: 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 të emailit. Për të aktivizuar llogarinë tuaj ndiqni instrukcionet përkatëse, dhe 
llogaria e juaj do të jetë gati për përdorim.

Ndryshimi i fjalëkalimit të emailit zyrtar
Për të ndryshuar fjalëkalimin e emailit zyrtar, pasi që të jeni kyçur në emailin tuaj:

1. Në faqen kryesore klikoni në linkun “Settings” nën butonin “Settings” në 
anën e djathtë lart të faqes, 

2. Klikoni tabin “Accounts”,

3. Në “Change account settings:” klikoni në linkun “Google Account 
settings”,

4. Klikoni në “Security”,

5. Klikoni në “Password”,

6. Plotësoni fushën e fjalëkalimit dhe klikoni ne butonin “Sign in”,

7. Plotësoni fushat e nevojshme duke i ndjekur instrukcionet përkatëse dhe

8. Klikoni në butonin “Change Password”.

Vërejtje: Fjalëkalimi i emailit nuk ka datë skadimi, por për shkaqe sigurie 
preferohet të ndryshohet në çdo 180 ditë.

         Webmail
http://webmail.seeu.edu.mk/ 
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Google Drive
Google Drive është një platformë e cila përdoruesve u mundëson qasje në dokumentet e tyre nga pajisje apo 
aplikacione të ndryshme. Google Drive është platformë në kuadër të së njëjtës gamë të shërbimeve të Google-
it për akademi, së cilës përdoruesit mund t’i qasen me llogarinë e njëjtë të Email-it të siguruar nga Universiteti. 
Përdoruesit e Google Drive mund të ruajnë dokumente të llojeve të ndryshme në hapësirën e tyre. Çdokush në 
seeu.edu.mk mund të përdorë HAPESIRË TË PAKUFIZUAR!

Qasja në Google Drive
1. Shkruani adresën e mëposhtme në shfletuesin e internetit dhe shtypeni ENTER https://drive.google.com/ 

2. Shkruani emrin e përdoruesit (Username-in) duke ia shtuar prapashtesën “@seeu.edu.mk” dhe klikoni 
në butonin “Next”,

3. Shkruani fjalëkalimin e përdoruesit dhe klikoni në butonin “Sign In”.

MySEEU
MySEEU është burimi zyrtar për informacione universitare. MySEEU u siguron qasje të sigurtë në të dhëna 
akademike dhe administrative nëpërmjet web-it. Studentët mund të përditësojnë të dhënat e veta personale, 
shkarkojnë balancin financiar apo transcriptën personale, gjithashtu mund të zgjedhin mënyrën se si ato duan 
të njoftohen për çështjet në lidhje me llogarinë e tyre, nëpërmjet emailit, celularit ose të dyjave.

Regjistrimi i orarit, ndjekja e prezencës elektronike, plotësimi i kërkesës për lëshim të çertifikatës së diplomimit 
dhe plotësimi i kërkesës për qasje në internet nëpërmjet pajisjeve mobile janë disa nga shërbimet tjera të 
shumta elektronike të ofruara në MySEEU.

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.

Kontakti
https://www.seeu.

edu.mk/en/centres/
eLearning
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INFORMACIONE PËR ÇËSHTJE FINANCIARE

Pagesat për studime (Tuition fees)
Studenti paguan kompensim për studime në shumë të caktuar për programin studimor përkatës. Pagesat 
caktohen në bazë vjetore dhe studenti mund të parashikojë rritje eventuale të pagesës për studime gjatë 
tre ose katër viteve të studimit. Shuma caktohet nga Bordi i Universitetit dhe publikohet në konkursin për 
regjistrim të studentëve. 

Universiteti aplikon taksa në këto raste:
- Për lëshimin e diplomës dhe certifikatës së diplomimit, taksë 50 euro;
- Zëvendësim të kartës së studentit (në rast të humbjes, ose dëmtimit), taksë 15 euro.

Për çdo student, Universiteti hap llogari në sistemin elektronik për mbajtjen e evidencës së detyrimeve dhe 
pagesave të realizuara për studime.

Çështjet e pagesave për studime administrohen nga Zyra e bursarit.

Pagesa me këste
Në fillim të vitit akademik, respektivisht regjistrimit të lëndëve të semestrit dimëror, studenti duhet të 
planifikojë dhe të deklarohet për njërin nga modalitetet e pagesës së shkollimit vjetor, si në vijim:

- pagesë në 1 (një) këst – parapagesë;
- pagesa në 2 (dy) këste –  semestrale;
- pagesë në 4 (katër) këste;
- pagesë në 12 (dymbëdhjetë) këste – mujore.

Në raste të mospërcaktimit të modalitetit të pagesës nga ana e studentit, aplikohet pagesa në bazë semestrale.

Afatet e pagesave
Me parapagesë për tërë vitin akademik, studentit i mundësohet zbritje prej 3% nga pagesa vjetore për studim. 
Afati i pagesës është jo më vonë se 15 tetori. Kjo zbritje nuk vlen për studentin që merr bursë nga Universiteti. 

Pagesë në dy këste (në bazë semestrale), duhet të bëhet sipas këtij plani: 
- pagesë e semestrit dimëror, më së voni deri më15 tetor;
- pagesë e semestrit veror, më së voni deri më 28 shkurt.

Pagesë në katër këste e shumës së vitit akademik, duhet të bëhet sipas këtij plani:
- paraprakisht me regjistrimin, por jo më vonë se 15 tetori;
-  15 dhjetor;
- 28 shkurt;
- 30 prill.
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Pagesë në 12 këste - mujore mundësohet me kërkesë deri te Zyrën për ndihmë financiare. 

Aprovimi i kërkesës bëhet në bazë të dëshmive për të ardhurat e rregullta mujore të studentit, ose anëtarit të 
familjes së ngushtë. Studenti, duhet të aplikojë në fillim të vitit akademik, por jo më vonë se 15 tetor. Studenti, 
apo anëtari i familjes së ngushtë, nënshkruan dokument për planin e pagesës, afatet dhe kushtet tjera të 
pagesës për studime. 

Modalitetet e pagesave me 4 dhe 12 këste mundësohen pa shpenzime administrative.

Nëse nuk respektohen afatet e pagesës, Zyra e bursarit, do të bllokojë shërbimet.

Pagesa e bursës së akorduar nga Universiteti realizohet në bazë semestrale, në llogari të studentit në Universitet. 
Bursisti, duhet ta paguaj dallimin e shumës së semestrit në një ose dy këste, sipas afateve të parapara.

Studenti, që ka përkrahje financiare nga një program tjetër i Universitetit, afati i barazimit të pagesës së 
semestrit/vitit caktohet në udhëzimet e programit përkatës.

Bursat dhe programet tjera të përkrahjes financiare administrohen nga Zyra për ndihma financiare.

Pagesat e vonuara
Nëse në llogarinë e studentit vërehet tejkalim i afatit të pagesës, Zyra e bursarit lëshon kujtesë zyrtare në 
email-in e studentit. Studentit i jepet afat prej 14 ditëve kalendarike për ta realizuar pagesën e mbetur. Nëse 
edhe pas këtij afati pagesa nuk është realizuar, studentit i pamundësohen shërbimet në Universitetit. 

Ndërprerja e përkohshme e shërbimeve (bllokim), përfshinë lëshimin e vërtetimeve, transkriptit, certifikatës, 
diplomës, si dhe qasje në disa nga serviset elektronike në MySEEU, si: regjistrimi i semestrit, regjistrimi i 
lëndës, paraqitja e provimit dhe të tjera. 

Dispozitat e pagesave të vonuara do të zbatohen derisa detyrimi të jetë përmbushur.

Nëse studenti e di se do të ketë vështirësi në përmbushjen e pagesës, duhet bëj kërkesë për prolongim të 
afatit të pagesës te Zyra e bursarit, përpara datës së pagesës, për të shqyrtuar një marrëveshje të mundshme 
alternative.

Kthimi i pagesave për studime
Në rast të tërheqjes nga studimet, studenti mund të kërkojë kthim të 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 për semestër;
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- 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 për semestër.

Pas javës së katërt, pavarësisht nga arsyet nuk do të bëhet rimbursim i pagesë për studime, konsiderohet se 
Universiteti i ka bërë të gjitha shpenzimet e mundshme në shërbimet e ofruara për studentin. 

Pagesat për konvikte
Studenti paguan kompensim për vendosje në konvikte të Universitetit. Shuma caktohet nga kompania e 
Universitetit, Business&InovationCenter (BIC). 

Pagesat për akomodim në konvikte kryhen në bazë mujore deri më datë 5, të muajit, për muajin vijues. Përveç 
pagesës mujore, në akomodimin e parë studenti paguan edhe depozitën e sigurisë, e cila paraqet garanci në 
rast se studenti kryen ndonjë veprim që penalizohet sipas rregullores për konviktet. 

Të drejtat dhe obligimet e studentit gjatë qëndrimit të tij në konvikte janë të rregulluara me rregulloren e 
konvikteve dhe procedurën për largim të studentëve nga konviktet.

Në raste të jashtëzakonshme, për arsye objektive, studenti mund t’i drejtohet menaxherit operativ të Business  
& Inovation Centre (BIC), me kërkesë për prolongim të afatit të pagesës së konviktit, i cili kërkesën do t’ia 
dorëzojë drejtorit për shqyrtim dhe vendim përfundimtar.
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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.

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.

INFORMACIONE TJERA

Tetovë: Ilindenska nr.335, 1200 Tetovë
Tel: +389 44 356 188; Tel: +389 44 356 000

Shkup: Arhiepiskop Angelarij, nr.1, 1000 Shkup
Tel: +389 44 356 396; Tel: +389 44 356 397

www.seeu.edu.mk

Linqe të rëndësishme
http://webmail.seeu.edu.mk (E-Mail)

https://seeu.edu.mk (Home) 
https://my.seeu.edu.mk (E-Services) 

https://classroom.google.com (Online Learning) 
https://library.seeu.edu.mk (Library)


