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Në bazë te nenit 42, pikës 1.19 të nenit 48 dhe nenit 177, të Statuti nr. 04-V-622 të 

Universitetit "Haxhi Zeka" në Pejë, Senati i UHZ – së, në mbledhjen e mbajtur më dt. 

.2023, miratoj këtë: 

 

 

RREGULLORE PËR DHËNIEN E TITULLIT “PROFESOR EMERITUS” NË UNIVERSITETIN 

“HAXHI ZEKA” NË PEJË 

 

 

Sipas nenit 177, pikat 1,2,3, dhe 4 të Statutit të Universitetit “Haxhi Zeka” (më tej 

UHZ) mund të akordojë titullin “Profesor Emeritus” të UHZ-së.  

 

 

Neni 1 

Qëllimi  

 

Qëllimi i rregullores për dhënien e titullit “Profesor Emeritus” në universitetin 

“Haxhi Zeka” është të përcaktojë kushtet, privilegjet, përgjegjësitë dhe 

revokimin lidhur me dhënien e titullit “Profesor Emeritus” të universitetit “Haxhi 

Zeka”.  

 

Neni 2 

Fushëveprimi  

 

Kjo rregullore zbatohet në gjithë universitetin “Haxhi Zeka” dhe për të gjithë 

personelin akademik të rregullt të këtij institucioni. 

 

Neni 3 

Procedurat për zgjedhjen e “Profesor Emeritus” 

 

1. Propozimi për dhënien e statusit “Profesor Emeritus” bëhet me 

rekomandimin e shumicës e anëtarëve të këshillit të dy Njësive 

Akademike propozuese të UHZ-së. 

2. Dekani i njësisë akademike, ku i propozuari për “Profesor Emeritus” është 

i punësuar, duhet t’i drejtojë rekomandimin, materialet mbështetëse, 

duke përfshirë dhe një letër rekomanduese, rektorit të UHZ-së. 

3. Rektori pas pranimit të dosjes së kandidatit për “Profesor Emeritus” i 

paraqet senatit në mbledhjen e parë të tij propozimin e njësive 

akademike kandidatin për dhënien e Titulli “Profesor Emeritus”. 

4. Për dhënien e titullit “Profesor Emeritus” Senati duhet te votoj me 2/3 e 

votave. 

 

 

 

 

 



Neni 4 

Kushtet për nominim të “Profesor Emeritus”  

 

1. Gjashtë muaj para pensionimit, çdo pjesëtar i fakultetit që plotëson 

kushtet e mëposhtme mund të konsiderohet për rekomandim për 

statusin “Profesor Emeritus”: 

1.1. Kandidati pensionohet në UHZ; 

1.2. Mban titullin Profesor i rregullt i UHZ-së; 

1.3. Ka punuar së paku dhjetë (10) vite në UHZ; 

1.4. Gjatë viteve të punës në UHZ ka pasur gjithmonë performancë të   

Mire 

1.5. Dallohet nga arritjet e vecanta akademike, shkencore,   

profesionale dhe pedagogjike gjatë periudhës së aktivitetit të tij.  

1.6. Kualifikimet e tij konsiderohen të pazëvendësueshme për një  

periudhë afatmesme nga ana e njësisë akademike; 

1.7. Ka fituar reputacion ndërkombëtar; 

1.8. Ka arritur rezultate të rëndësishme në ofrimin e risive mësimore –  

Shkencore;  

1.9. Ka fituar merita të veçanta për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e  

Universitetit dhe  

të fakultetit që e propozoi për dhënien e titullit;  

1.10. Ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në reputacionin dhe  

afirmimin e  

Universitetit dhe të fakulteteve të tij brenda dhe jashtë vendit  

1.11. Mos e ketë shkelur asnjëherë Kodin e Etikës dhe të kundër tij mos  

të jetë shqiptuar asnnjë masë disiplinore.  

 

 

Neni 5 

Të drejtat e “Profesor Emeritus”  

 

1. Të marrë pjesë në kryerjen e të gjitha formave të mësimdhënies në 

studimet akademike të shkallës së dytë dhe të tretë, si dhe në 

studimet e specializuara profesionale, në fushën më të ngushtë për 

të cilën është zgjedhur deri në moshën (70) vjeçare por thirrja profesor 

emeritus është e përhershme; 

2. Vendosjen e emrit në listën e “Profesorëve Emeritus” të njësisë 

akademike përkatëse; 

3. Akses në emailin zyrtar të UHZ-së; 

4. Qasje në bibliotekën e UHZ-së; 

5. Të drejtë në pjesëmarrje në ngjarjet që organizohen nga UHZ; 

6. të jetë anëtar i komisioneve në procesin e përgatitjes dhe mbrojtjes 

së punimeve përfundimtare, d.m.th disertacion mbi ato studime;  

7. Të marrë pjesë në punën shkencore dhe kërkimore në Universitet; 

8. Ka një rol këshillues në universitet dhe fakultet, në përputhje me 

nevojat e universitetit dhe fakultetit. 

 




