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Guida Studentore
Jeta akademike e studentëve përgjatë studimeve universitare në Universitetin POLIS, rregullohet nëpërmjet
akteve nënligjore dhe rregulloreve përkatëse të cilat janë të parashikuara edhe në Statutin e universitetit. 
Disa nga dokumentet kryesore për rregullimin e këtyre proçeseve konsistojnë si më poshtë:
1. Rregullore Didaktike
2. Rregullore e Etikës
3. Udhëzues i hartuar gjatë pandemisë COVID-19
4. Guida e Studentit
5. Rregulla baz2021-2022
Guida e Studentit është një material përmbledhës informues mbi Universitetin POLIS dhe jetën studentore
në tërësi. Kjo guidë u jep mundësinë studentëve të POLIS, të njihen me strukturat e institucionit, fakultetet
dhe degët përkatëse si dhe rregulloren e U_POLIS. Gjithashtu, këtu përfshihen dhe informacione të
detajuara të kurrikulave e programeve akademike, ambienteve të universitetit dhe mënyrat e përdorimit të
tyre.
Pjesë e Guidës së Studentit, janë edhe strukturat studentore: Shoqata Studentore, Zyra e Mbështetjes së
Studentëve dhe Këshillimit të Karrierës dhe Shoqata Alumni. Njohja me këto njësi, si dhe me aktivitetet e 
ndryshme që organizohen në kampus, plotësojnë të gjithë panoramën e jetës akademike, profesionale dhe
sociale në U_POLIS.
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Vizioni i Universitetit POLIS është të ofrojë ekselencë në edukimin e profesionistëve dhe kërkuesve shkencorë të
aftë për të adresuar nevojat e tregut dhe shoqërisë në fushat e interesit në vend dhe jashtë tij. Për këtë
Universiteti POLIS ka këto synime kryesore:

✗ të pajisë studentët me cilësitë e lidership-it profesional në fushat që mbulon në mënyrë që të ushtrojnë
influencë për zhvillim pozitiv të vendit dhe rajonit;
✗të pajisë studentët me njohuri teorike dhe aftësi praktike sipas standardeve më të larta bashkëkohore duke 

synuar integrimin e tyre në tregun e punës vendas dhe ndërkombëtar;
✗të kryejë aktivitete studimore, kërkimore, shkencore dhe praktike të lidhura ngushtë me veprimtarinë

akademike dhe programet e studimeve që zhvillon;
✗t’i shërbejë inovacionit ne fushat ku shtrin veprimtarinë e tij si dhe të ndikojë, në këto fusha, zhvillimet në

rajon.
✗ Universiteti POLIS synon të kthehet në një platformë rajonale dhe pikë reference në Ballkan dhe rajonin e 

Adriatikut dhe Jonit.

Visioni
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Misioni
Misioni i Universitetit POLIS është përcaktuar më aktin e tij të themelimit sipas vendimit të gjykatës cituar në nenin 1, 
pika 2 dhe është i fokusuar në veprimtari të edukimit, kërkimit shkencor e të aplikuar dhe të inovacionit në fushat e tij
të interesit.
Universiteti POLIS ka në themel të misionit të tij këto objektiva:
✗ të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dhe të mbrojë dijet përmes mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe të aplikuar si

dhe inovacionit;
✗ të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj në fushën e dizajnit, arkitekturës dhe

inxhinierisë, shkencave të territorit, menaxhimit dhe politikave të zhvillimit;
✗ të ofrojë studime në nivelin e Diplomës Profesionale, Bachelor-it, Masterit dhe Doktoratës për fushat e 

përcaktuara më sipër;
✗të ofrojë mundësinë e formimit profesional dhe të mësuarit gjatë të gjithë jetës;
✗të integrojë mësimdhënien me kërkimin shkencor;
✗ të kontribuojë nëpërmjet edukimit, kërkimit shkencor dhe të aplikuar, dhe inovacionit në zhvillimin ekonomik, 

social dhe kulturor të vendit;
✗të kontribuojë për ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë dhe shkencës në vend nëpërmjet bashkëpunimit rajonal, 

europian dhe ndërkombëtar. 
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Struktura organizative
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Universiteti POLIS është institucion i arsimit të lartë që vepron në fushën e arsimit, kërkimit shkencor, veprimtarive
krijuese dhe profesionale, i organizuar në nivele të ndryshme dhe ka autoritetet e veta brenda këtyre niveleve. 
Universiteti POLIS përfaqëson një strukturë të integruar dhe të përbërë nga njësi kryesore, njësi bazë dhe njësi të
tjera, sipas përcaktimeve të statutit të institucionit. Ai ka në përbërje tre njësi kryesore. 
➢ Në strukturën organizative të Universitetit POLIS dallohen 4 (katër) lloje njësish përbërëse organizative:
➢ Njësi kryesore është Fakulteti dhe/ose Instituti (kur ky i fundit plotëson të njëjtat standarde si Fakulteti);
➢ Njësi bazë është departamenti dhe qendra kërkimore;
➢ Njësi ndihmëse janë laboratorë, atelie, studio profesionale etj;
➢ Qender Studimore Ndërdisiplinore Kerkimore dhe Inovacioni – Universiteti POLIS ka nje qender studimore

ndërdisiplinore synimi kryesor i së cilës është promovimi i të gjitha praktikave, metodologjive dhe qasjeve
kërkimore dhe inovative që sjellin risi në fusha të ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Ajo vepron si një njësi
ndërdisiplinore që kombinon aktivitetet e njësive kryesore me qëllim sjelljen dhe nxitjen e zgjidhjeve të reja
krijuese dhe eksperimentale.



FADI (Faktulteti i Arkitekture,Dizajn dhe Inxhinieri).
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Qendra Kerkimore ne 
Arkitekture, Inxhinieri dhe Dizajn

Departamenti
ART DHE DIZAJN;

Departamenti Arkitekture
dhe Inxhinieri

Qendra Kerkimore e 
Qendrueshmerise.

Departamenti
Planifikim dhe Menaxhim Urban. Departamenti i Mjedisit.

Qendra e Burimeve dhe 
InformacionitDepartamenti i Kerkimit Shkencor Departamenti

i Kerkimit te aplikuar

FPMMU (Fakulteti Planifikim,Mjedis dhe Menaxhim Urban).

FKZH (Fakulteti per Kerkim dhe Zhvillim).



QSNKI (Qendra Studimore Nderdisiplinore Kerkimore
dhe e Inovacionit).
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INNOVATION_Factory eshte nje qender studimore ndërdisiplinore kerkimore
dhe inovacioni prane Universitetit POLIS. Synimi kryesor është promovimi i të
gjitha praktikave, metodologjive dhe qasjeve kërkimore që sjellin risi në fusha të
ndryshme të shkencës dhe teknologjisë. Ajo vepron si një re ndërdisiplinore që
kombinon aktivitetet e dy fakulteteve dhe IKZH-së me qëllim sjelljen dhe nxitjen
e zgjidhjeve të reja krijuese dhe eksperimentale.



SM (Sekretaria Mesimore) & ZMSKK (Zyra e Mbeshtjes se 
Studenteve dhe Keshillim Karriere).

9

Sekretaria Mesimore eshte nje nga njesite me te
rendesishme per funksionimin e Universitetit POLIS 
dhe stabilizimin e nje raporti sa me korrekt
sherbimesh dhe dokumentimi midis komunitetit
studentor dhe stafit akademik. Sekretaria Mesimore
funksionon ne baze te nje sistemi elektronik te
dhenash dhe kujdeset per garantimin dhe
mirefunksionimin e infrastruktures mesimore. Ekipi i
kesaj njesie mbulon sherbimet per te gjithe
programet Full time dhe Part time, duke mbuluar
madje edhe fundjaven.
Perveç te tjerave, Sekretaria Mesimore eshte nje
pike e mire hyrjeje edhe per ata qe interesohen per 
te ndjekur studimet ne U_POLIS, duke 
ndermjetesuar konsulta edhe me Zyren e 
Marketimit dhe Zv. Dekanet.

Zyra e Mbështetjes së Studentëve dhe Keshillimit te
Karrieres eshte nje njesi e cila asiston dhe ndjek
studentet, si gjate kohes se ndjekjes se studimeve, ashtu
edhe pas mbarimit te saj, duke krijuar nje database me 
te dhena per karrieren, suksesin dhe veshtiresite e 
studenteve gjate pershtatjes ne treg, arritjet e tyre, 
lobimin per mbrojtjen e te drejtave te profesionit, 
permes shoqates AUA (Unioni I Arkitekteve, Urbanisteve
dhe Planifikuesve Urbane), ruajtjen e lidhjes me POLIS 
permes Shoqates ALUMNI, inkurajimin e frymes se 
bashkepunimit si komunitet, mbeshtetjes dhe
filantropise. Qëllimi ZMSKK si strukturë në vetvete është
i orientuar drejt mbajtjes së kontaktit të vazhdueshem si
dhe dhënies së informacionit shumëdrejtimesh. 
Informacioni përmbledh informacion për studime, 
programe të ndryshme, orientim për karrierën ose
orientimin profesional si dhe këshillim individual ose në
grup



Sistemi Elektronik.
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Që prej vitit akademik 2013-2014, U_POLIS disponon një sistem infromacioni dixhital
plotësisht funksional (OSIRIS EMIS ofruar nga MC Networking), i cili është lehtësisht i
aksesueshëm dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë nga stafi dhe studentët, si edhe nëpërmjet
faqes zyrtare Portali. 
(http://46.183.121.39/polis.mcn.al/platforma/form1.wgx) 
Portali i Studentit në sistemin dixhital ofron akses të drejtpërdrejtë për të dhënat personale
të studentit, siç janë:
1. Orari mësimor, për çdo semester
2. Pjesëmarrja, (njofton studentin kur është pranë limitit të lejuar të mungesave)
3. Studenti mund të konsultojë programet e lëndëve, (syllabuset), dhe literaturen
(Biblio_POLIS)
4. Notat, (me gjithë komponentet e vlerësimit)
5. Njoftimet për detyrimet e tyre të prapambetura në kurset përkatëse
6. Studenti kryen edhe vleresimin e pedagogut (në përfundim të çdo semestri)
7. Njoftime nga sekretaria në lidhje me procesin mësimor



A picture is worth a 
thousand words
A complex idea can be 
conveyed with just a 
single still image, 
namely making it 
possible to absorb large 
amounts of data quickly.
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Timeline
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Blue is the colour of the 
clear sky and the deep 
sea

Red is the colour of 
danger and courage

Black is the color of 
ebony and of outer 
space

Yellow is the color of 
gold, butter and ripe 
lemons

White is the color of 
milk and fresh snow

Blue is the colour of the 
clear sky and the deep 
sea

Yellow is the color of 
gold, butter and ripe 
lemons

White is the color of 
milk and fresh snow

Blue is the colour of the 
clear sky and the deep 
sea

Red is the colour of 
danger and courage

Black is the color of 
ebony and of outer 
space

Yellow is the color 
of gold, butter and 
ripe lemons



Extra resources
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Find more icons at slidescarnival.com/extra-free-
resources-icons-and-maps

SlidesCarnival icons are editable shapes. 

This means that you can:
✗ Resize them without losing quality.
✗ Change fill color and opacity.
✗ Change line color, width and style.

Isn’t that nice? :)
Examples:

https://www.slidescarnival.com/extra-free-resources-icons-and-maps/?utm_source=template


Diagrams and infographics
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