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Baza ligjore ku mbështetet hartimi
dhe zbatimi i Rregullores së Këshillit
të Studentëve të Universitetit “Fan S
Noli”,Korçë.

The legal basis where the draft and
implementation of the University
"Fan S. Noli" Student Council
Regulation is based upon:

Kreu IX Studentët dhe të dhënat mbi
studentët, Neni 97, 98, 99 i Ligjit Nr.
80/2015 PërArsimin E Lartë Dhe Kërkimin
Shkencor në Institucionet E Arsimit të
Lartë në Republikën E Shqipërisë dhe ;
Statutit të Universitetit “Fan.S.Noli”
Korçë,Kreu VII,Neni 56, 57, 58, 59 ;
hartohet kjo Rregullore e Përgjithshme Nr.1
për organizimin dhe funksionimin e
Këshillit të Studentëve Korçë.
KS – Këshillit të Studentëve
SKSK- Sekretar i i Këshillit të Studentëve
KSF- Këshilli i Studentëve në Fakultete

Chapter IX Students and students data,
Articles 97, 98, 99 of Law no. 80/2015 “On
Higher Education and Scientific Research
in Higher Education Institutions in the
Republic of Albania; Statute of the
University "Fan S. Noli" Korçë, Chapter
VII, Articles 56, 57, 58, 59; is drafted the
General
Regulation
No.1
for
the
organization and functioning of the Student
Council University "Fan S. Noli", Korçë.
SC –Student Council
SCS- Student Council Secretary
FSC- Faculty Student Council
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KREU 1
Objekti, qëllimet dhe parametrat e
organizimit të veprimtarisë
NENI 1
1-Këshilli i Studentëve të Universitetit
“Fan.S. Noli’ Korçë (shkurt “KS”), është
një organizim i pavarur i studentëve i cili
nuk zhvillon veprimtari politike dhe
ekonomike.
Ky
këshill
promovon
pjesmarrjen e studentëve dhe koordinon
përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të
Universitetit “Fan.S. Noli” Korçë.
2-Këshilli i Studentëve ka strukturën e tij
drejtuese në çdo fakultet të Universitetit
“Fan S. Noli”
3-Këshilli i Studentëve nuk mund të
organizohet me struktura të tjera politike
e jopolitike jashtë institucionit.
NENI 2
1-Këshilli i Studentëve shpreh mendime
dhe propozime për të gjitha problemet me
interes të përgjithshëm të Universitetit, si
për planet dhe për programet e studimit,
rregulloret për veprimtaritë mësimore, të
drejtën për të studiuar, cilesinë e
shërbimeve, përcaktimin e tarifave të
shkollimit dhe kontributeve të tjera
financiare për studentët, bilancet vjetore
paraprake të shpenzimeve ose ndarjen e
burimeve
financiare,
zhvillimin
e
veprimtarive të ndryshme kulturore,
artistike, sportive etj.
NENI 3
1-Universiteti “Fan S. Noli” Korçë,
mbështet Këshillin e Studentëve dhe
financon veprimtari të tij.
NENI 4
Këshilli I
Studentëve ka këto
qëllime dhe objektiva kryesore:
1-Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe
të veprojë për zgjidhjen e tyre kur
studentët kanë të drejtë.
2-Të kontribuojë ne rritjen e aftësive
organizuese dhe administruese të grupeve
më aktivë të studentëve.
3-Të krijojë struktura që shërbejnë për
informimin e studentëve dhe të kujdeset
për mbarëvajtjen e tyre.
4-Të bashkëpunojë me organet drejtuese
të
Universitetit,
Fakultetit
dhe
departamentit me synim përmirësimin e
nivelit mesimor dhe kërkimor-shkencor.
5-Të krijojë e përforcojë lidhjet midis
studentëve të universitetit dhe studentëve

CHAPTER 1
Scope, aims and parameters of
activity organization
ARTICLE 1
1-The Student Council of University
“Fan.S. Noli”, Korçë (SC) is an
independent organization of students who
do not develop political and economic
activities. The council promotes the
participation of the students and
coordinates their representation in the
governing bodies of the University “Fan S.
Noli”, Korçë.
2-The Student Council has its leading
structure in each faculty of the University.
3-The Student Council is not allowed to
participate in other political and nonpolitical structures outside the institution.
ARTICLE 2
1-The Student Council expresses opinions
and proposals on all issues of general
interest to the university, as for plans and
programs of study, teaching activities
regulations, the right to study, the quality
of services, determination of tuition fees
and other financial contributions to
students, preliminary annual balance of
expenditure or allocation of financial
resources, the development of different
cultural artistic and sports activities.
ARTICLE 3
1-The University “Fan S. Noli” Korçë,
supports the Student Council and finances
activities of this Council.
ARTICLE 4
The Student Council has the
following goals and objectives:
1-To address the concerns of students and
to act for their resolution when students
are eligible.
2-To contribute on the organizational and
managerial skills increasing of the most
active groups of students.
3-To create structures that serve to inform
the students and take care of their welfare.
4-To cooperate with the governing bodies
of the University, faculty and departments
aiming to improve the teaching and
scientific research.
5-To establish and strengthen the
relations between the university students
and students of other universities in
Albania and abroad.
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të universiteteve të tjera në Shqipëri dhe
në botë.
6-Të ndërmarrë veprime që do të
ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes
dhe nevojave të studentëve.
7-Të krijojë struktura ndihmëse në
zhvillimin e aktiviteteve jashtëshkollore
për studentët.
8-Të zhvillojë nivelin kulturor dhe arsimor
të studentëve.
9-Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin
në format e tij më të larmishme.
NENI 5
1-Këshilli i Studentëve e zhvillon
veprimtarinë në ambjentet e Universitetit
“Fan S. Noli” Korçë.
KREU2
Organizimi dhe drejtimi
NENI 6
1-Në funksionimin e Këshillit të
Studentëve të Universitetit, të Fakultetit
dhe të Departamenteve aplikohen parimet
e bashkëpunimit, si dhe të respektit të
ndërsjelltë.
2-Parimi një anëtar një votë.
NENI 7
1-Këshilli i Studentëve të Universitetit
“Fan S. Noli” Korçë, drejtohet nga
studentë të zgjedhur me votë nga Këshilli I
Studentëve.
2-Këshilli i Studentëve të Universitetit
“Fan S.Noli” Korçë, drejtohet nga organet
drejtuese që veprojnë sipas kompetencave
të
përcaktuara
në
rregulloren
e
përgjithshme të KS.
ORGANET DREJTUESE
NENI 8
Këshilli
i
Studentëve
ka
në
strukturën e tij këto organe
drejtuese:
a-Këshilli i Studentëve të Universitetit
“Fan S. Noli”, Korçë,organi më i lartë
vendimmarrës.
b-Kryetari.
c-Nënkryetari.
d-Sekretari i Këshillit të Studentëve.
e-Kryetarët e Këshillit të Studentëve në
fakultete.
f-Anëtarët e departamenteve, të ndarë
sipas programeve të studimit dhe viteve,
pjesë e Këshillit të Studentëve në
fakultete.
g-Grupet Organizative të eventeve të
ndryshme si: sportive, kulturore etj.
h-Grupet e punës IT,që do të merren me

6-To take actions that will help to improve
the situation and needs of students.
7-To create helping structures in the
development of extracurricular activities
for students.
8-To develop cultural and educational
level of students.
9-To conduct activities aiming the
entertainment in various forms.
ARTICLE 5
1-The Student Council conducts its activity
in the premises of the University "Fan S.
Noli" Korçë.
CHAPTER 2
Organization and management
ARTICLE 6
1-For the proper functioning of the
Student Council of the University, Faculty
and Departments are applied the
principles of cooperation and mutual
respect.
2-The principle of one member one vote.
ARTICLE 7
1-The Student Council of the University
"Fan S. Noli", Korçë is directed by the
students elected by vote by the Student
Council.
2-The Student Council of the University
"Fan S. Noli", Korçë is directed by the
governing bodies operating according to
the competences set out in the general
regulation of the SC.
GOVERNING BODIES
ARTICLE 8
The Student Council has in its
structure the following governing
bodies:
a-The Student Council of the University
"Fan S. Noli", Korçë is the highest decision
making body.
b-The Head.
c-The Deputy Head.
d-Student Council Secretary.
e-The heads of the Student Council on the
faculties.
f-The members of departments divided by
years and study programs; part of the
Student Council on the faculties.
g-Organizational groups of different
events such as sports, cultural etc.
h-Working Information technology groups
that will deal with technical processing,
editing etc.
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përpunimin teknik,redaktimin etj.
NENI 9
Këshilli i Studentëve ka këto
kompetenca:
1-Zgjedh ose shkarkon Kryetarin me votim
të fshehtë.
2-Zgjedh ose shkarkon Nënkryetarin me
votim të fshehtë.
3-Zgjedh ose shkarkon Sekretarin e
Këshillit të Studentëve me votim të
fshehtë.
4-Zgjedh ose shkarkon Anëtarin me votim
të fshehtë.
5-Krijon komisione të përhershme ose të
përkohshme për çështje të ndryshme dhe
përcakton mënyrën e funksionimit të tyre.
6-Merr në shqyrtim dhe vendos për
propozimet që bëhen nga Universitetet e
tjera brenda dhe jashtë vendit me qëllim
bashkëpunimin në fusha tëndryshme,
duke u konsultuar me Rektoratin e
Universitetit “Fan S.Noli” Korçë.
7-Miraton rregulloren e Këshillit të
Studentëve.
8-Miraton rregulloren e zgjedhjeve për
Këshillin e Studentëve.
9-Harton dhe miraton projekt programin
vjetor të aktiviteteve së bashku me
anëtarët, duke ja paraqitur Universitetit
“Fan S. Noli” Korçë.
10-Diskuton cdo gjë të jashtëzakonshme
që vihet në rendin e ditës të mbledhjes dhe
merr vendime rreth saj.
NENI 10
Kryesia e Këshillit të Studentëve të
Universitetit “Fan S. Noli”
Përbëhet nga 7 anëtarë:
a-Kryetari i Këshillit të Studentëve
b-Nënkryetari I Këshillit të Studentëve
c-Sekretari i Këshillit të Studentëve
d-4 (katër) Kryetarët e Këshillit të
Studentëve në çdo Fakultet
NENI 11
Kryesia e Këshillit të Studentëve në
fakultete
Përbëhet nga 5 anëtarë:
a-Kryetari i Këshillit të Studentëve të
Fakultetit
b-Nënkryetari i Këshillit të Studentëve të
Fakultetit
c-Sekretari I Këshillit të Studentëve të
Fakultetit
d-2 (dy) përfaqësues departamenti

ARTICLE 9
The Student Council has the
following competences:
1-Selects or dismisses the Head by
secretive voting.
2-Selects or dismisses the Deputy Head by
secretive voting.
3-Selects or dismisses the Secretary by
secretive voting.
4-Selects or dismisses the Member by
secretive voting.
5-Creates permanently or temporarily
committees on various issues and
determines the way of their operation.
6-Takes into consideration and decides on
proposals made by other home and abroad
universities aiming the cooperation in
different fields, in consultation with the
Rectorate of the University "Fan S. Noli",
Korçë.
7-Approves
the
Student
Council
regulation.
8-Approves the elections regulation for
the Student Council.
9-Drafts and approves the annual program
of the activities together with the
members, presenting to the University
"Fan S. Noli", Korçë.
10-Discusses any extraordinary thing
putted on the agenda of the meeting and
make decisions about it.
ARTICLE 10
The head of the Student Council of
University "Fan S. Noli"
Consists of 7 members:
a-The Head of the Student Council
b-The Deputy Head of the Student Council
c-The Secretary of the Student Council
d-4 (four) members of the Student Council
on each Faculty
ARTICLE 11
The head of the Student Council on
faculties
It consists of 5 members:
a-Head of the Faculty Student Council
b-Deputy Head of the Faculty Student
Council
c-The Secretary of the Faculty Student
Council
d-2 (two) representatives of the
department.
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NENI 12
Kryetari i Këshillit të Studentëve
1-Kryetar i Këshillit të Studentëve / apo
në Fakultete, mund të jetë çdo anëtar I
zgjedhur I Këshillit të Studentëve në bazë
të disa kritereve.
2-Kryetari ka mandat 2(dy) vjeçar dhe
ushtron kompetencat e tij
sipas
rregullores.
3-Kryetari zgjidhet nga anëtarët e Këshillit
të Studentëve me shumicë votash sipas
parimit 1 anëtar 1 votë, me votim të
fshehtë.
4-Në rast dorëheqje të tij, detyra e
Kryetarit i kalon Nënkryetarit aktual deri
në mbarimin e mandatit.
Kryetari i Këshillit të Studentëve ka
këto kompetenca:

a-Drejton veprimtarinë e Këshillit të
Studentëve në bazë të Rregullores.
b-Në veprimtarinë e tij shprehet me
sygjerime të cilat më pas votohen.
c-Përfaqëson Këshillin e Studentëve në
marrëdhënie me të tretë.
d-Kujdeset për interesat e Këshillit të
Studentëve, si dhe i mbron ato.
e-Ka në ngarkim zyrën e Këshillit të
Studentëve dhe të gjitha materialet që
ndodhen në të.
f-Bën deklarime publike për të shprehur
qëndrimin zyrtar të Këshillit të Studentëve
mbi çështje të ndryshme pasi është
konsultuar me anëtarët.
g-Delegon plotësisht ose pjesërisht
kompetencat e tij tek zv/Kryetari,
Sekretari i Këshillit të Studentëve ose tek
një anëtar i Këshillit të Studentëve.
h-Mban vulen e Këshillit të Studentëve.
i-Merr në shqyrtim propozimet që bëhen
nga Universitetet brenda dhe jashtë
vendit, me qëllim bashkëpunimin e
ndihmën e ndërsjellë, dhe i paraqet para
anëtarve.
j-Kujdeset për zbatimin e vendimeve të
marra nga Këshilli i Studentëve.
k-Në funksion të transparencës, shqyrton
në mbledhjet e tij të gjitha çështjet me
karakter financiar, të lidhura me
veprimtari të Këshillit të Studentëve, të
financuara nga Universiteti.
l-Mban përgjegjësi për administrimin e
financës ?së Këshillit të Studentëve.
NENI 13
Nënkryetari
1-Nënkryetari i Këshillit të Studentëve/

ARTICLE 12
The head of the Student Council
1-The Head of the Student Council or
Faculty Student Council can be every
elected member of the Student Council
based on several criteria.
2-The head has a 2 years mandate and
exercises his competencies according to
the Regulation.
3-The Head is elected by the members of
the Student Council by a majority vote on
the principle 1 member 1 vote, by secretive
voting.
4-In case of his resignation, the duty of the
Head passes to the current Deputy Head
until the end of the mandate.
Head of the Student Council has the
following competences:
a-Directs the activities of the Student
Council, under the Regulation.
b-In his activity expresses suggestions
which are then voted on.
c-Represents the Student Council the
relationship with third parties.
d-Looks after for the interests of the
Student Council, and protects them.
e-Is in charge of the Student Council office
and all the materials on it.
f-Makes public statements to express the
official position of the Student Council on
various issues after consultation with the
members.
g-Fully or partially delegates his
competences to the Deputy Head, to the
Student Council Secretary or to a member
of the Student Council.
h-Bears the seal of the Student Council.
i-Examines proposals made by home and
abroad universities, with the purpose of
mutual cooperation and assistance, and
presents them to the members.
j-Ensures the implementation of decisions
taken by the Student Council.
k-In view of transparency, considers at the
meetings all matters of financial nature,
associated with activities of the Student
Council, funded by the University.
l-Is responsible for Student Council
finance management.
ARTICLE 13
Deputy head
1-The Deputy Head of the Student Council
or Faculty Student Council can be every
elected.
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apo të Fakultetit mund të jetë çdo anëtar I
Këshillit
të Studentëve.
2-Nënkryetari ka mandat 2(dy) vjeçar dhe
ushtron kompetencat e tij
sipas
rregullores.
3-Nënkryetari zgjidhet nga anëtarët e
Këshillit të Studentëve me shumicë të
thjeshtë vote (1 anëtar 1 vote) me votim të
fshehtë.
4-Kryetari
i
delegon
pjesërisht
kompetencat e tij nënkryetarit.
5-Në rast dorëheqjeje të Kryetarit,
nënkryetari merr rolin e tij deri në
përfundim të mandatit.
NENI 14
Sekretari i Këshillit të Studentëve
1-Sekretari I Këshillit të Studentëve ka
mandat 2 vjeçar dhe ushtron kompetencat
e tij sipas rregullores.
2-Emërohet nga Këshilli i Studentëve/apo
të Fakultetit me propozim të çdo anëtari,
ose vetëkandidohet dhe më pas votohet.
3-Sekretari I Këshillit të Studentëve
administron dokumentacionet origjinale
të Këshillit të Studentëve/ apo në
Fakultete.
4-Mban procesverbalin e mbledhjes.
5-Harton dokumentacionet.
6-Kryetari
i
delegon
pjesërisht
kompetencat e tij.
7-Krijon komisionet për zgjedhjet e
pjesshme ose të përgjithshme në Këshillin
e Studentëve/ apo në Fakultete.
NENI 15
Anëtari i këshillit të studentëve
15.1 Anëtari ka të drejtë:
a. Të firmosë një kontratë ose formular
anëtarësimi për angazhimin e tij vullnetar,
e cila përfshin të gjitha detajet për
regjistrimin dhe punën e tij.
b. Të marrë informacione mbi punën që
kryhet nga organizata dhe të vendosë
bashkëpunim me drejtuesit e saj dhe
veprimtarinë e tij të ardhshme.
c. Të marrë trajnimet dhe udhëzimet e
nevojshme për punën që do kryejë.
d.Të ketë mbikqyrje dhe ndihmë të
vazhdueshme në punën e tij.
e. Të trajtohet sipas të drejtave të njeriut,
pavarësisht nga feja, politika, origjina etj.
f. Të përfitojë nga çdo lehtësirë që krijon
organizata për anëtarët e saj.
g. Të çertifikohet për punën e tij si
vullnetar.

member of the Student Council based on
several criteria.
2-The Deputy Head has a 2 years mandate
and exercises his competencies according
to the Regulation.
3-The Deputy Head is elected by the
members of the Student Council by a
majority vote on the principle 1 member 1
vote, by secretive voting.
4-The Head partially delegates his
competences to the Deputy Head.
5-In case of resignation of the Head, the
Deputy Head takes his role until the end of
the mandate.
ARTICLE 14
Student Council Secretary
1-The Student Council Secretary has a 2
years mandate and exercises his
competencies according to the Regulation.
2-Is appointed by the Student Council or
Faculty Student Council on proposal of
any member, or is self-nominated and
then voted on.
3-The
Student
Council
Secretary
administrates the original documents of
the Student Council or Faculty Student
Council.
4-Keeps minutes of the meeting.
5-Prepares the documentation.
6-The Head partially delegates his
competences to the Student Council
Secretary.
7-Creates the committees for general or
partial elections of the Student Council or
Faculty Student Council.
ARTICLE 15
The member of the Student Council
15.1. The member of the Student
Council has the right to:
a-To sign a contract or membership form
for his voluntary commitment, that
includes all details of the registration and
work.
b-To get information on the work carried
out by the organization and establish
cooperation with its leaders and its future
activities.
c-To get the necessary training and
instructions for the work that will carry
out.
d-To get constant supervision and help on
his work.
e-To be treated according to the human
rights, irrespective of religion, politics,
origin etc.
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15.2 Anëtari ka detyrime:
a. Të kryejë punën e tij si anëtar sipas
marrëveshjes së arritur me drejtuesit e
Këshillit të Studentëve.
b. Të respektojë dhe të veprojë sipas
Rregullores së Përgjithshme.
c. Të zhvillojë me përgjegjësi dhe në kohën
e caktuar detyrat e pranuara dhe në rast
pamundësie
të
njoftojë
strukturat
përkatëse.
d. Te jetë korrekt dhe i përgjegjshëm.
e. Të japë këshillime,opinione dhe
propozime për stafin,për t’i ndihmuar në
zhvillimin e suksesshëm të projektit.
f. Të bashkëpunojë në grup me vullnetarët
e tjerë, si dhe me strukturën drejtuese.
NENI 16
Kandidimi për kryetar
1-Të drejtën e kandidimit për Kryetar të
Këshillit të Studentëve dhe Kryetar të
fakulteteve kanë:
a-anëtarët e Këshillit të Studentëve
b-Student me mesatare mbi 7
c-Student (jo i vitit të parë)
2-Kandidimi i çdo anëtari merret në
shqyrtim nga Këshilli i Studentëve në
mungesë të kandidatit.
3-Çdo anëtar ka të drejtën të
vetëkandidohet nqs ai/ajo nuk propozohet
nga anëtarët e tjerë të Këshillit të
Studentëve.
4-Çdo anëtar i Këshillit të Studentëve ka të
drejtë të propozojë vetëm një kandidaturë.
NENI 17
Kandidimi për nënkryetar
1-Të drejtën e kandidimit për NënKryetar
të KS e ka çdo anëtar i zgjedhur në votimet
që mbahen për Këshillin e Studentëve.
2-Kandidimi i çdo anëtari merret në
shqyrtim nga KS në mungesë të
kandidatit.
3-Çdo
anëtar
ka
të
drejtë
të
vetëkandidohet nqs ai nuk propozohet nga
anëtarët e tjerë të KS.
4-Çdo anëtar i KS ka të drejtë të propozojë
vetëm një kandidaturë.

f-To benefit from any facility that creates
the organization for its members.
g-To be certified for his work as a
volunteer.
15.2. The member of the Student
Council has the obligation to:
a-To carry out his work as a member
under the agreement reached with the
leaders of the Student Council.
b-To respect and act according to the
General Regulation.
c-To develop with responsibility and on
time the assigned tasks and if unable to
notify the relevant structures.
d-To be fair and accountable.
e-To provide advice, opinions and
proposals on staff and to assist in the
successful development of the project.
f-To cooperate in group with other
volunteers, as well as with the managing
structure.
ARTICLE 16
Candidacy for head
1-The right of candidacy for Head of the
Student Council and Head of the Faculties
have:
a-the members of the Student Council
b-student with average grade above 7
c-student (not of the first year)
2-The candidacy of each student is
reviewed by the Student Council without
the presence of the candidate.
3-Every student has the right to selfcandidacy if is not nominated by other
members of Student Council.
4-Each member of the Student Council
has the right to nominate only one
candidacy.
Article 17
Candidacy for deputy head
1-The right of candidacy for Deputy Head
of the Student Council is of every member
of the SC, which is elected on the elections
for Student Council.
2-The candidacy of each student is
reviewed by the SC without the presence
of the candidate.
3-Every student has the right to selfcandidacy if is not nominated by other
members of SC.
4-Each member of the SC has the right to
nominate only one candidacy.
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NENI 18
Kandidimi për sekretar i Këshillit të
Studentëve
1-Të drejtën e kandidimit për Sekretar të
Këshillit të Studentëve e ka çdo anëtar i
Këshillit të Studentëve, të cilët janë
zgjedhur në votimet që mbahen për
Këshillin e Studentëve.
2-Kandidimi i çdo anëtari merret në
shqyrtim nga Këshilli i
Studentëve
në mungesë të kandidatit.
3-Çdo anëtar ka të drejtën të
vetëkandidohet nqs ai nuk propozohet nga
anëtarët e tjerë të KS.
4-Çdo anëtar i KS ka të drejtë të propozojë
vetëm një kandidaturë.
NENI 19
Kandidimi për anëtar
1-Të drejtën e kandidimit për Anëtar të KS
e ka çdo student i Universitetit “Fan.S.
Noli” Korçë.
2-Kandidimi i çdo studenti merret në
shqyrtim nga KS.
3-Çdo student ka të drejtën te
vetëkandidohet.
4-Çdo anëtar i KS ka të drejtë të propozojë
studentet për anëtarë, pasi është
konsultuar me KS.
NENI 20
Shkarkimi i kryetarit
1-Kur shpërdoron emrin e Këshillit për
qëllime personale.
2-Kur
shkel
konfidencialitetin
e
informacioneve dhe e të dhënave për
studentët.
3-Për
veprimtari
të
paligjshme
(korrupsion, sekser etj), në kundërshtim
me rregulloren e KSK.
4-Merr 4 vërejtje për shkelje të etikës gjatë
mbledhjeve, aktiviteteve të KS.
5-Shkarkohet me votim të fshehtë, me
shumicë votash nga anëtarët e KS.
NENI 21
Shkarkimi i nënkryetarit
1-Kur shpërdoron emrin e Këshillit për
qëllime personale.
2-Kur
shkel
konfidencialitetin
e
informacioneve dhe e të dhënave për
studentët.
3-Për
veprimtari
të
paligjshme
(korrupsion, sekser etj) në kundërshtim
me rregulloren e KS.
4-Merr 4 vërejtje për shkelje të etikës gjatë
mbledhjeve, aktiviteteve të KS.

ARTICLE 18
Candidacy for Student Council
secretary
a-The right of candidacy for Secretary of
the Student Council is of every member of
the Student Council, which is elected on
the elections for the Student Council.
b-The candidacy of each student is
reviewed by the Student Council without
the presence of the candidate.
c-Every student has the right to selfcandidacy if is not nominated by other
members of SC.
d-Each member of the SC has the right to
nominate only one candidacy.
ARTICLE 19
Candidacy for member
e-The right of candidacy for Member of
the SC is of every student of the University
"Fan S. Noli", Korce.
f-The candidacy of each student is
reviewed by the SC.
g-Every student has the right to selfcandidacy.
h-Each member of the SC has the right to
nominate students for members, after
consultation with the SC.
ARTICLE 20
Dismissal of the head
1-When abuses on the name of the Council
for personal purposes.
2-When violates the confidentiality of
students information and data.
3-When
performs
illegal
activities
(corruption, realtor, etc.) that violate the
rules of SC.
4-When takes 4 remarks for ethics
violation during the meetings, activities of
SC.
5-Dismissed by secretive voting, with a
majority vote of the members of SC.
ARTICLE 21
Dismissal of the deputy head
1-When abuses on the name of the Council
for personal purposes.
2-When violates the confidentiality of
students information and data.
3-When
performs
illegal
activities
(corruption, realtor, etc.) that violate the
rules of SC.
4-When takes 4 remarks for ethics
violation during the meetings, activities of
SC.
5-Dismissed by secretive voting, with a
majority vote of the members of SC.
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5-Shkarkohet me votim të fshehtë, me
shumicë votash nga anëtarët e KS.
NENI 22
Shkarkimi i sekretarit të Këshillit të
Studentëve
1-Kur shpërdoron emrin e Këshillit për
qëllime personale.
2-Kur
shkel
konfidencialitetin
e
informacioneve dhe e të dhënave për
studentët.
3-Për
veprimtari
të
paligjshme
(korrupsion, sekser etj) në kundërshtim
me rregulloren e KS.
4-Merr 4 vërejtje për shkelje të etikës gjatë
mbledhjeve, aktiviteteve të KS
5-Shkarkohet me votim të fshehtë, me
shumicë votash nga anëtarët e KS
NENI 23
Shkarkimi i anëtarit
1-Kur shpërdoron emrin e Këshillit për
qëllime personale.
2-Kur
shkel
konfidencialitetin
e
informacioneve dhe e të dhënave për
studentët.
3-Për
veprimtari
të
paligjshme
(korrupsion, sekser etj) në kundërshtim
me rregulloren e KS.
4-Merr 4 vërejtje për shkelje të etikës gjatë
mbledhjeve, aktiviteteve të KS.
5-Shkarkohet me votim të fshehtë, me
shumicë votash nga anëtarët e KS.
KREU 5
NENI 24
Administrimi financiar i Këshillit të
Studentëve
Burimet financiare të KS janë:
1-Bazuar në nenin 99, pika 6, të ligjit
nr.80/2015, datë 22.07.2015, “Për Arsimin
e Lartë dhe kërkimin shkencor në
Institucionet e Arsimit të Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, Universiteti
“Fan S. Noli” Korçë financon veprimtari të
Këshillit të Studentëve.
KREU 6
NENI 25
Zgjedhjet
Zgjedhjet për Këshillin e Studentëve,
proçedurat dhe modalitetet e mbajtjes së
tyre rregullohen sipas:
a-Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015,
“Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin
Shkencor në Institucionet e Arsimit të
lartë në Republikën e Shqipërisë”.
b-Statutit dhe rregulloreve të Universitetit
“Fan S. Noli” Korçë.

ARTICLE 22
Dismissal of the Student Council
secretary
1-When abuses on the name of the Council
for personal purposes.
2-When violates the confidentiality of
students information and data.
3-When
performs
illegal
activities
(corruption, realtor, etc.) that violate the
rules of SC.
4-When takes 4 remarks for ethics
violation during the meetings, activities of
SC.
5-Dismissed by secretive voting, with a
majority vote of the members of SC.
ARTICLE 23
Dismissal of members
1-When abuses on the name of the Council
for personal purposes.
2-When violates the confidentiality of
students information and data.
3-When
performs
illegal
activities
(corruption, realtor, etc.) that violate the
rules of SC.
4-When takes 4 remarks for ethics
violation during the meetings, activities of
SC.
5-Dismissed by secretive voting, with a
majority vote of the members of SC.
CHAPTER 5
ARTICLE 24
Financial administration of the
Student Council
SC financial resources are:
1-Based on Article 99, paragraph 6, of the
Law nr.80 / 2015, dated on 22.07.2015,
"On Higher Education and Scientific
Research in Higher Education Institutions
in the Republic of Albania", The
University "Fan S. Noli", Korçë finances
Student Council activity.
CHAPTER 6
ARTICLE 25
Elections
Elections for the Student Council, their
procedures and modalities are adjusted
according to:
a-Law Nr. 80/2015, dated on 22.07.2015,
"On Higher Education and Scientific
Research in Higher Education Institutions
in the Republic of Albania".
b-The Statute and regulations of the
University "Fan S. Noli", Korçë.
c-General Regulation of the Student
Council.
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c-Rregullores së Përgjithshme të Këshillit
të Studentëve.
d-Komisionit Zgjedhor të Këshillit të
Studentëve të Universitetit “Fan S. Noli”.
NENI 26
Komisionet zgjedhore
1-Këshilli i Studentëve propozon dhe
emëron anëtarët që do të merren me
komisionet e zgjedhjeve të pjesshme ose të
përgjithshme.
NENI 27
1-Këshilli i Studentëve i propozon
Universitetit “FanS Noli” Korçë, që në
komisionet zgjedhore të ketë 1 anëtar nga
Këshilli i Studentëve si anëtar i komisionit
për të përfaqësuar studentët, sipas
fakulteteve përkatëse, mbështetur në
dispozitat përkatëse të Ligjit Nr. 80/2015,
datë 22.07.2015, “Për Arsimin e Lartë dhe
Kërkimin Shkencor në Institucionet e
Arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”, në Rregulloren nr.2459/1,
datë 15.03.2016, “Për Organizimin e
Zgjedhjeve të Para për Autoritetet dhe
Organet Drejtuese në Institucionet
Publike të Arsimit të Lartë në Republikën
e Shqipërisë”, si dhe në Statutin dhe aktet
e tjera të brendshme të universitetit.
NENI 28
Mënyra e votimit
1-Mënyra e votimit është e fshehtë dhe
nuk cënohet e drejta e zgjedhësit për të
votuar.
2-Zgjedhësi hyn i vetëm në dhomën e
fshehtë dhe shpreh vullnetin e tij në
mënyrë konfidenciale në fletët e votimit.
NENI 29
Dispozita kalimtare dhe të fundit
1-Sekretari I Këshillit të Studentëve
konsultohet për hartimin dhe ndryshimet
e Rregullores.
2-Kjo rregullore mund të ndryshohet me
propozimin e shumicës së anëtarëve të
Këshillit të Studentëve.
3-Ndryshimet mund të bëhen vetëm me
votimin e shumicës së anëtarve të Këshillit
të Studentëve.

d-The Electoral Commission of the
Student Council of the University "Fan S.
Noli".
ARTICLE 26
Elections commissions
1-The Student Council proposes and
appoints the members who will deal with
the partial or total elections commissions.
ARTICLE 27
1-The Student Council proposes to the
University "Fan S. Noli", Korçë that in the
electoral commissions participates
1
member of the Student Council to
represent the students, according to the
relevant faculties, based on the relevant
provisions of Law no. 80/2015, dated on
22.07.2015, "On Higher Education and
Scientific Research in Higher Education
Institutions in the Republic of Albania",
based on the Regulation nr.2459 / 1, dated
on 15.03.2016, "On the Organization of the
first Elections for the Governing
Authorities and Bodies in the Public
Institutions of the Higher Education in the
Republic of Albania ", as well as the
Statute and other internal acts of the
university.
ARTICLE 28
Voting procedure
1-The voting procedure is secretive and
the right of the voter is not violated.
2-A voter enters in the voting booth alone
and expresses his will confidentially in the
ballots.
ARTICLE 29
Transitional and final provisions
1-Student Council Secretary consults the
members on the drafting and amendment
of the Rules.
2-This regulation can be changed with
proposal of the majority number of the
Student Council members.
3-Changes can only be done by a majority
vote of the Student Council members.

**************************************

***************************************
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