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Nr. 03/12 

Datë: 13.12.2012 

Prishtinë 

 

Në mbështetje të nenit 82 dhe 83 të Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame, Statutit të UP-së 

dhe Ligjit për Arsim të Lartë në Kosovë, përkitazi me organizimin e studimeve të magjistraturës, 

Këshillit i Fakultetit të Studimeve Islame, në mbledhjen e mbajtur më 13.12.2012, miratoi këtë: 

 

 

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E STUDIMEVE POSTDIPLOMIKE - 

MAGJISTRATURË NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME 

 

Me Rregulloren për studimet e magjistraturës (në tekstin e mëtejmë-Rregullore) përcaktohen 

kriteret e organizmit, mënyrës së regjistrimit të studimeve të magjistraturës (postdiplomike) 

kohëzgjatja, dhe mënyra e përfundimit të studimeve postdiplomike, përkatësisht hartimi i 

tezës/temës së diplomës për magjistraturë në Fakultetin e Studimeve Islame. 

 
Neni 1. 

 
Fakulteti i Studimeve Islame organizon studimet e magjistraturës për arritjen e nivelit të gradës 

shkencore magjistër nga disiplinat në fushat vijuese të njohurive islame: Kur’an, tefsir, gjuhë 

arabe, akaid, filozofia islame, religjionet krahasimtare, hadith, fikh - njohuri juridike të Sheratit, 

kulturë dhe civilizim islam po edhe në fusha të tjera që i përkasin domenit të këtij Fakultetit. 

Fakulteti i Studimeve Islame mund të organizoj studime të magjistraturës në bashkëpunim edhe 

me Fakultet e Universiteteve të tjera jashtë vendit , mbi bazën e programeve të përbashkëta të 

studimeve dhe në proceduara të bazuara në Statutin e Fakulteti të Studimeve Islame dhe 

Statutin e Universitetit të Prishtinës dhe Ligjin mbi Arsimin e Lartë. 
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Neni 2. 

 
Studimet postdiplomike të ciklit magjistraturë kanë të drejtë t’i regjistrojnë të gjithë studentët të 

cilët kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve themelore (bachelor) dhe që kanë fituar së paku 

240 kredi (ECTS). 

Në studimet e magjistraturës kanë të drejtë të regjistrohen edhe kandidatët të cilët studimet 

themelore islame i kanë kryer jashtë vendit dhe të cilat në vendin prej nga vijnë janë të pranuara. 

Studimet e magjistraturës realizohen sipas Planit mësimor dhe programeve të cilët i miratojnë 

Këshilli mësimor (fakultetit). 

Plani mësimor i studimeve të magjistraturës është pjesë përbërëse e Rregullores së Fakultetit. 

Rregulloren për organizimin e studimeve të magjistraturës e miraton Këshilli i Fakultetit në 

propozim të Kolegjiumit të studimeve të magjistraturës të Fakultetit. 

 
Neni 3. 

 
Më rregullat e organizimit të studimeve të magjistraturës konstatohet: 

- plani mësimor dhe programet kornizë mësimor të cilët i miraton Këshilli i Fakultetit; 

- kohëzgjatja e studimeve; 

- fushën shkencore për të cilën organizohen studimet e magjistraturës dhe grada e afërt e titullit i 

cili arrihet me përfundimin e studimeve; 

- lista e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve të cilëve u besohet mbajtja e mësimit; 

- kushtet materiale dhe hapësinore për realizimin e programit të studimeve; 

- burimet e mjeteve për financimin e programit të studimeve të magjistraturës; 

- lartësia e participimit për studentë të tjerë, mënyra dhe afatet e pagesës së shpenzimeve të 

studimit; 

- numri i studentëve që nuk i paguajnë shpenzimet e studimeve; 

- numrin e kandidatëve që mund të regjistrohen; 

- koha e regjistrimit për kandidatët e pranuar; 

- data e fillimit të mësimit dhe programeve të tjera të studimeve të magjistraturës. 

 
Neni 4. 

 
Kushtet për pranimin e studentëve në studimet e nivelit të magjistraturës: 

Kushtet e përgjithshme të cilat kandidatët duhet t’i plotësojnë për pranimi në studimet e nivelit të 

magjistraturës: 

- të ketë përgatitjen gjegjëse profesionale, që në studimet bachelor të ketë arritur notë mesatare 

nga lëndët profesionale më së paku 8 (tetë) dhe që, përveç gjuhës arabe, të njohë edhe një prej 

gjuhëve botërore në nivelin që të mund ta shfrytëzojë literaturën profesionale. Verifikimin e 

njohurive të gjuhëve të huaja e kryejnë profesorët gjegjës në këtë fakultet; 

Nëse konkurron numër më i madh i kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme nga 

numri i paraparë, atëherë përparësi do t’u jepet kandidatëve: 
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- të cilët studimet bachelor i kanë përfunduar me sukses të shkëlqyeshëm (9) e sipër, ose që për 

suksesin e arritur kanë marrë mirënjohje të veçanta nga institucionet e larta shkollore vendore 

dhe ndërkombëtare, ose kanë publikimi shkencore. 

- që janë asistentë të këtij fakulteti ose bashkëpunëtorë të institucioneve dhe organeve të 

Bashkësisë islame; 

 
Neni 5. 

 
Konkursi për regjistrim shpallet më së voni tre muaj para fillimit të mësimit në mjetet e 

informimit. 

Me rastin e aplikimit për studime të magjistraturës në Fakultetin e Studimeve Islame kandidatët 

duhen të sjellin këto dokumente në afatin kohor të paraparë me konkurs të shpallur nga Fakulteti 

i Studimeve Islame : 

-certifikatën e lindjes 

-diplomën(certifikatën) e përfundimit te studimeve themelore Bachelor 

-vendimi mbi njohjen e diplomës jashtë vendit 

Të gjithë kandidatët që nuk kanë kryer studimet themelore përkatëse i nënshtrohen provimeve 

plotësuese në lëndët e përcaktuara nga kolegjiumi i studimeve. 

Provimet plotësuese vlerësohen nga komisioni profesional sipas fushës së studimit, dhe është i 

përbërë së paku nga 3 anëtarë. 

Komisionin profesional e përzgjedh Këshilli i Fakultetit. 

Komisioni profesional në bashkëpunim me Dekanatin e Fakultetit shpall ranglistën e kandidatëve 

të pranuar në studimet e magjistraturës. 

Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në studimet e magjistraturës mund të parashtrojnë ankesë me 

shkrim në Dekanat brenda dy ditëve të punës pas publikimit të rezultateve. 

Vendimi për kërkesat e p a merret në afatin prej dy dite pune pas parashtrimit të ankesës. 

 
Neni 6. 

 
Kandidatët e pranuar për regjistrim paraqesin: 

-fletëregjistrimin e plotësuar i cili merret me rastin e regjistrimit 

-tri fotografi (formati 4,5x6cm) 

-pagesën në lartësi të përcaktuar nga Fakulteti i Studimeve Islame 

Regjistrimi i studentëve në semestrin e parë të studimeve të magjistraturës bëhet në 

Administratën e Fakultetit të Studimeve Islame . 

 
Neni 7. 

 
Studimet e magjistraturës zgjasin 2 vjet, katër semestra dhe në çdo semestër me dhënien e 

provimeve fitohen nga 30 ECTS , qe do të thotë se për përfundimin e këtyre studimeve 

duhet të arrihen 120 kredi të ECTS. 

Studenti me kushte të përcaktuara me Statutin e FSI-së dhe UP-se e ruan statusin e studentit të 

rregullt edhe për dy vite të tjera. 
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Fillimi dhe mbarimi i semestrave mësimor bëhet sipas dispozitave të Statutit të FSI-së dhe 

Statuti të Universitetit të Prishtinës. 

Mësimi në studimet e magjistraturës zhvillohet në 15 javë për një semestër. 

Mësimi në studimet e magjistraturës zhvillohet në semestra të caktuar \cikle mësimore\, në 

harmoni me udhëzimet e programit bazë mësimor të këtij akti. 

Programet mësimore për çdo lëndë mësimore i konfirmon Këshilli i Fakultetit, të cilin e përbëjnë 

mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët të studimeve të magjistraturës të Fakultetit, të cilët janë të 

zgjedhur, respektivisht të cilëve u është besuar mbajtja e mësimit. 

Organizimin e mësimit në studimet e magjistraturës e administron Kolegjiumi i studimeve të 

magjistraturës (udhëheqësi, sekretari dhe anëtarët e Kolegjit). 

 
Neni 8. 

 
Plani dhe programi mësimor i studimeve të magjistraturës në Fakultet publikohet në 

Përmbledhjen e punimeve të Fakultetit pas miratimit, e më së voni dy muaj para fillimit të 

mësimit. 

Të drejtën e dhënies së mësimit në studimet postdiplomike të ciklit të magjistraturës e ka 

personeli mësimor në thirrje të profesorit (Profesor i rregullt, Profesor i asocuar dhe Profesor 

asistent) i cili i plotëson kushtet e parapara me Statut të Fakulteti të Studimeve Islame. 

Të drejtën e mbajtjes së ushtrimeve në studime e magjistraturës e kanë edhe asistentët të cilët 

kanë së paku titullin magjistër/master ose një diplomë tjetër ekuivalente. 

Përgjegjës për organizimin dhe sigurimin e rregullt të mësimdhënies dhe hartimin e plan 

programeve mësimore për studime postdiplomike të ciklit të magjistraturës janë: Kolegjiumi për 

studime dhe Prodekani për mësim i Fakultetit të Studimeve Islame . 

Studimet postdiplomike të ciklit të magjistraturës zhvillohen sipas sistemit modular dhe bazohen 

kryesisht në lëndë të ngushta të specializimit brenda Fakultetit. 

 
Neni 9. 

 
Studentët janë të obliguar dhe kanë të drejtë të paraqesin dhe të japin provime. Provimet 

jepen nga të gjitha lëndët e parapara me planin e studimeve, pas përfundimit të mësimit të 

lëndës përkatëse. Studenti fiton të drejtën t’i nënshtrohet provimit nga një lëndë pasi ti kryej 

obligimet që parashihen me programin mësimor. 

Provimet mbahet me shkrim, me gojë ose me shkrim dhe me gojë. Kur provimi përbëhet 

prej pjesës me shkrim dhe me gojë, studenti mund të hyjë në provim me gojë, vetëm 

atëherë kur në pjesën me shkrim ka marrë notën pozitive. 

Për përcaktimin e suksesit akademik të studentit, mund të aplikohen edhe këto forma 

pune: Kolokviumi, punimi seminarik, testi dhe ushtrimet praktike. 

Provimet në studimet e magjistraturës mbahen gjatë vitit akademik sipas afateve të lejuara me 

statut të FSI-së dhe statutit të Universitetit të Prishtinës. 

 

Neni 10. 

 

Vlerësimi i suksesi të studentit në provim shprehet me nota 5 (pesë) deri në 10 (dhjetë). 



5  

Nota shënohet me numër dhe me tekst në fletëparaqitje dhe në indeks. 

Fletëparaqitjet dhe procesverbali i provimit i dërgohen referentit i cili më së voni 2 ditë 

pas kryerjes së provimit e regjistron në kompjuter, librin amzë dhe në dosjen e studentit. 

Provimet janë publike dhe shpallen në tabelën e shpalljeve në departamentet përkatëse. 

Për studentët të cilët nuk janë të kënaqur me vlerësimin dhe notën e marrë në provim, 

vlejnë dispozitat e Statutit të Fakultetit të Studimeve Islame. 

 

Neni 11. 

 

Të gjitha provimet e studimeve postdiplomike të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës 

përfundojnë me punimin e diplomës për magjistraturë në pajtim me programet e studimeve. 

Studenti i studimeve të magjistraturës në Fakultetin e Studimeve Islame, i cili i përfundon me 

sukses të gjitha obligimet mësimore nga Plani dhe programi mësimor dhe i jep provimet e 

caktuara, e paraqet kërkesën për caktimin dhe lejimin e punimit të magjistraturës. 

 
Neni 12. 

 
Tema e punimit të magjistraturës mund t’i lejohet kandidatit, kur t’i ketë kryer me sukses të 

gjitha obligimet nga tre semestrat e parë të studimeve. 

Temën e punimit të magjistraturës e miraton Këshilli i Fakultetit, me propozim të kolegjiumit. 

Këshilli i Fakultetit e konfirmon njërin nga mësimdhënësit e studimeve të magjistraturës si 

konsulent (mentor) gjatë punimit të magjistraturës, duke pasur parasysh lëmin e punimit dhe me 

propozim të degës. Mentori tërë kohën e përcjell punën e studentit në punimin e diplomës së 

zgjedhur për magjistraturë. 

Punimi i magjistraturës duhet të jetë trajtim vetjak i temës së zgjedhur krahas aplikimit të 

metodave shkencore, zakonisht – me karakter hulumtues. 

Punimi i diplomës për magjistraturës elaborohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar së 

aftësitë të arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e 

problemeve komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore. 

Mentori pas konsultimit me Prodekanin e departamentit përkatës, ia paraqesin Këshillit të 

Fakultetit propozimin se tema plotëson kushtet për mbrojtje. 

 
Neni 13. 

 

Pas dorëzimit të punimit të përfunduar të diplomës për vlerësim Këshilli i Fakultetit, me 

propozim të Kolegjiumit të studimeve të departamentit përkatës, ngrit komisionin për 

vlerësimin e punimit të magjistraturës në afatin prej 60 ditësh prej ditës të paraqitjes të kërkesës 

të kandidatit. 

Detyrë e komisionit është që pas shikimit të punimit, ti paraqet raport me shkrim Këshillit 

të Fakultetit në afat jo me të gjatë se tre muaj. 

Komisioni për vlerësim të punimit të diplomës – magjistraturë, me shumicë të anëtarëve të vet, i 

propozon Këshillit të Fakultetit që :Punimi të miratohet dhe kandidatit ti lejohet 

mbrojtja, ose punimi të plotësohet apo punimi të refuzohet. 

Anëtari i komisionit i cili nuk pajtohet me propozimin nga alineja paraprake e këtij neni 
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është i detyruar qe mendimin ta ndaj dhe ta paraqet në formë të shkruar. 

 

Neni 14. 

 

Komisioni për vlerësimin e punimit të diplomës –magjistraturë përbëhet prej tre anëtarëve . 

Sipas nevojës, Këshilli i Fakultetit mund të formojë komisionin prej pesë anëtarësh. 

Anëtar të komisionit mund të jenë mësimdhënësit në thirrje të profesorit (profesor i 

rregullt, profesor i asocuar, profesor asistent). 

 

Neni 15. 

 

Në bazë të propozimit të komisionit Këshilli i Fakultetit merr vendim përfundimtar për 

raportin e komisionit, vlefshmërinë e punimit të diplomës –magjistraturë dhe lejimin e mbrojtjes 

publike. Komisioni për mbrojtje formohet në përbërje të përcaktuar me nenin 14 të kësaj 

Rregulloreje. Mentori nuk mund të jetë kryetar i komisionit për mbrojtjen publike të 

punimit të diplomës të magjistraturës. 

 
Neni 16. 

 
Këshilli i Fakultetit pas vlerësimit dhe miratimit të temës së diplomës të studimeve 

postdiplomike merr vendim për lejimin e mbrojtjes së temës së studimeve të magjistraturës. 

Kandidati është i obliguar që punimin e magjistraturës ta paraqesë më së voni dy vjet nga 

vërtetimi i semestrit të tretë. 

Këshilli i Fakultetit (Dekani) mund ta shtyj këtë afat, kur ka arsye, më së shumti edhe gjashtë 

muaj. 

Këshilli i Fakultetit mund të lejojë që studentit – shtetas i huaj, që punimin e magjistraturës ta 

dorëzojë dhe mbrojë në gjuhën arabe, boshnjake dhe atë angleze në rastet e veçanta. 

Punimi i magjistraturës dorëzohet në shtatë kopje. 

 
Neni 17. 

 
Procedura e mbrojtjes 

Kandidati për magjistër, në afatin e përcaktuar duhet ta mbrojë temën para komisionit të formuar 

për këtë qëllim, për çka mbahet procesverbali nga ana e zyrtarit për studime të magjistraturës. 

Punimi i magjistraturës mbrohet para komisionit të përbërë nga tre ose pesë anëtarë, të cilët i 

emëron Këshilli i Fakultetit. Së paku dy anëtarë të këtij komisioni duhet të jenë nga lëmi i 

ngushtë mësimore nga e cila mbrohet punimi i magjistraturës. 

Koha edhe vendi i mbrojtjes së punimit të magjistraturës duhet të shpallen së paku njëzet ditë 

para mbrojtjes në tabelën e shpalljeve të Fakultetit dhe në shtypin ditor. 

Lajmërimi për mbrojtje përmban emrin e Fakultetit, emrin dhe mbiemrin e kandidatit, titullin e 

punimit të magjistraturës, datën dhe vendin e mbrojtjes si dhe informatën që të interesuarit mund 

ta shikojnë punimin në hapësirat e Fakultetit më së largu pesë ditë para mbrojtjes së punimit. 



7  

Neni 18. 

 
Kryetari i komisionit e hap seancën për mbrojtjen publike të punimit të magjistraturës, paraqet 

të dhënat lidhur me procedurën e zhvilluar deri në nxjerrjen e vendimit mbi lejimin e mbrojtjes të 

punimit si dhe paraqet të dhënat biografike dhe bibliografike të kandidatit. 

Mentori në pika të shkurtra e paraqet raportin të komisionit për vlerësimin e punimit të 

magjistraturës. 

Kandidati bënë një prezantim – paraqitje të përmbledhur të punimit, mundet edhe përmes 

sllajdeve, por jo më gjatë se 20 minuta. 

Anëtarët e komisionit përmes pyetjeve që ia shtrojnë kandidatit dhe përgjigjeve të tij, e bëjnë 

verifikimin e autorësisë të punimit dhe vlerësojnë nivelin e njohjes së problematikës që trajtohet 

në punim. 

 

Neni 19. 

 

Vlerësimi i komisionit dhe vendimi 

Kryetari i komisionit e bënë përfundimin e mbrojtjes dhe fton komisionin që të mblidhet për të 

bërë vlerësimin dhe marrë vendimin përfundimtar për mbrojtje publike. 

Kandidati ka mbrojtur punimin e magjistraturës nëse shumica e anëtarëve të komisionit kanë 

dhënë vlerësimin pozitiv dhe, me mbrojtjen e punimit kandidati fiton thirrjen akademike 

magjistër i fushës përkatëse. 

Vendimi i komisionit shpallet publikisht para auditorit. 

Pas fitimit të thirrjes akademike magjistër, kandidati nga shërbimet përkatëse të Fakultetit 

Studime Islame merr certifikatën e nënshkruar nga dekani dhe më pastaj edhe diplomën e 

nënshkruar nga dekani dhe Kryetari i Kryesisë së Bashkësisë Islame. 

Pas mbrojtjes së punimit të magjistraturës dhe promovimit të shpalljes, sekretari i Fakultetit nga 

një ekzemplar të punimit të magjistraturës ua dërgon Bibliotekës së Fakultetit dhe një 

Bibliotekës së Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës. Një ekzemplar i punimit të 

magjistraturës deponohet në dokumentacionin e Fakultetit. 

Një prezantim i shkurtër i punimit të magjistraturës, me shënimet përkatëse lidhur me autorin, 

datën e mbrojtjes dhe datën e promovimit publikohet në Vjetarin e punimeve të Fakultetit. 

Fakulteti mbanë evidencën e studentëve të diplomuar në studimet e magjistraturës. 

 
Neni 20. 

 
Nëse punimi i magjistraturës vlerësohet me notë negative apo nëse kandidati nuk e mbron me 

sukses, udhëzohet për përmirësim në bazë të udhëzimeve të Komisionit. Në rast se punimi edhe 

atëherë nuk kënaq, kandidati mund të prezantojë një punim të ri, jo më herët se gjashtë muaj, e 

më së shumti një vit nga data e shpalljes së vlerësimit negativ për punimin paraprak. 

 
Neni 21. 

 
Nëse pas mbrojtjes së punimit të magjistraturës, respektivisht promovimit, paraqitet dyshimi që 

punimi nuk është punë vetjake e kandidatit, Këshilli i Fakultetit emëron Komisionin tre anëtarësh 
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i cili e hulumton bazën e dyshimin nëse kandidati është autor i punimit të magjistraturës në 

tërësi. 

Në Komisionin e pikës së mësipërme nuk mund të emërohen mësimdhënësit para të cilëve 

punimi i magjistraturës është mbrojtur. 

Nëse komisioni konstaton se punimi i magjistraturës nuk është punë e pavarur e kandidatit, i 

propozon Këshillit të Fakultetit anulimin e vendimit për gradën shkencore të magjistrit, kurse 

udhëheqësi i studimeve të magjistraturës do ta informojë kandidatin të cilit i kontestohet e drejta 

e titullit shkencor magjistër. Këshilli i Fakultetit, më së largu tridhjetë ditë pas pranimit të 

raportit të komisionit, cakton mbledhjen në të cilën ftohet edhe personi të cilit i kontestohet e 

drejta e autorësisë së punimit të magjistraturës. Në mbledhjen e Këshillit, pasi që raportuesi i 

Komisionit e prezanton shkurtimisht raportin dhe propozimin e Komisionit, personit të cilit i 

kontestohet punimi i magjistraturës ka të drejtën të paraqesë mendimin dhe vërejtjet e veta për 

raportin e Komisionit. Mbledhja e Këshillit mund të mbahet edhe pa prezencën e palës së ftuar, 

nëse ai nuk e arsyeton me kohë mungesën e tij. 

Këshilli i Fakultetit me shumicë votash të anëtarësisë mund të marrë vendim për anulimin e 

titullit të magjistër. 

Lidhur me vendimin e Këshillit dekani i Fakultetit lëshon vendimin për anulimin e diplomës dhe 

shlyerjen nga libri amë i diplomave të lëshuara për studimet e magjistraturës. 

Kandidatit thirrja e magjistrit mund ti kontestohet dhe ti merret edhe nëse konstatohet se punimi 

i magjistraturës është plagjiat ose është ndonjë falsifikim. 

Vendimi për marrjen e titullit të magjistrit dhe anulimit të diplomës publikohen në Vjetarin e 

punimeve të Fakultetit. 

 
Neni 22. 

 

Dispozitat kalimtare 

Kjo rregullore me propozimin e Komisionit miratohet nga Këshillit i Fakultetit të Studimeve 

Islame të Prishtinës. 

Për të gjitha çështjet tjera mbi të cilat nuk janë përfshirë në këtë rregullore do të zbatohen 

dispozitat e Statutit të UP-se dhe ligjit mbi Arsimin e Lartë të Kosovës. 

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj rregulloreje mund të bëhen sipas procedurës me të 

cilën është miratuar. 

 

 
Në Prishtinë Dekani i Fakultetit 

13. 12. 2012 
 

 

Prof. Dr. Qazim Qazimi 


