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                           “HASAN PRISHTINA” 
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                 Rr. Xhorxh Bush, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 
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FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE I SPORTIT 
Tel:  +383-38-243-747  (Dekani); Fax: +383-38-243-748  (Sekretari) 

________________________________________________________________ 
 
                                                        Nr.Prot:_________________________ 

   

  Datë:___________________________ 

  

 

Fakulteti_______________________________________________ 

 

Departamenti___________________________________________ 

 

 Programi:______________________________________________ 
  

 KËRKESË 

 

Departamentit të _________________________________________________ 

 
Lënda: Formimi i komisionit për vlerësimin e project propozimit të punimit të diplomës 

master 

 

Në bazë të Regullores për studime master të UP-së, kërkoj nga deprartamenti të 

sipërshenuar të më lejoj punimin e diplomës master, me titull:____________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Për  punimin master jam konsultuar me Prof:   _________________________________ 

                                                             /Emri mbiemri dhe nënshkrimi/                                               

  

Kërkesës i bashkangjesë: 

1. Certifikatën e notave; 

2. Vërtetimi për statusin e studentit; 

3. CV. 

 

 

Më date:___/___/___, Prishtinë                                       Emri dhe mbiemri i plotë 

Tel:______________________ __                                 __________________________                                              

                                                                   

E-mail:______________________                                  Nënshkrimi i studentit                                           

                                                            __________________ 

mailto:rektorati@uni-pr.edu
http://www.uni-pr.edu/
tel:______________________
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RAPORT VLERËSIMI TË PROJEKT PROPOZIMIT 
 

 

FAKULTETI Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportiti 

Departamenti  

Projekt propozimi  

Kandidati  

 

Vlerësimi i Projekt propozimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë,:_________________________                        Komisionit 

                                                                      1.______________________________ 

                                                     /Prof.                                          –mentor/ 

                                                     2.______________________________ 

                                                                       /Prof.                                         -anëtar/ 

                                                       3._______________________________ 

                                                       /Prof.                                         –anëtar/                                 

 

P.S.Numri I faqeve shtohet sipas nevojës. Vandi, data dhe nënshkrimi vijnë në fund. 
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                 Rr. Xhorxh Bush, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

   Tel: +383-38-244-183 • E-mail: rektorati@uni-pr.edu • www.uni-pr.edu 

FAKULTETI I EDUKIMIT FIZIK DHE I SPORTIT 
Tel: +383 38 -243-747  (Dekani); Fax: +383-38-243-748  (Sekretari) 

________________________________________________________________ 
 
                                                        Nr.Prot:_________________________ 

 

  Datë:___________________________ 

  

 

Fakulteti_______________________________________________ 

 

Departamenti___________________________________________ 

 

 Programi:______________________________________________ 
  

 KËRKESË 

 

Departamentit të _________________________________________________ 

 
Lënda: Formimi i komisionit për vlerësimin e dorëshkrimit të punimit të diplomës master 

 

Në bazë të Regullores për studime master të UP-së, kërkoj nga deprartamenti të formojë 

komisionin për vlerësimin e dorëshkrimit të punimit të diplomës master me titull: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Mentori Prof:   _________________________________ 

                               /Emri mbiemri dhe nënshkrimi/                                               

  

Kërkesës i bashkangjesë: 

4 kopje lidhje e butë; 

 

 

 

Më date:___/___/___, Prishtinë                                       Emri dhe mbiemri i plotë 

Tel:_________________________                                __________________________                                              

                                                                   

E-mail:______________________                                  Nënshkrimi i studentit                                           

                                                            __________________ 

mailto:rektorati@uni-pr.edu
http://www.uni-pr.edu/
tel:______________________
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Tel: ; +381-243-747  (Dekani); Fax: +381-38-243-748  (Sekretari) 

________________________________________________________________ 
                                                        Nr.Prot:_________________________ 

  Datë:___________________________ 

  

RAPORT VLERËSIMI TË DORËSHKRIMI TË PUNIMIT TË DIPLOMËS   

                                                   MASTER 

 

FAKULTETI Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportiti 

Departamenti/Programi  

Projekt propozimi  

Kandidati  

Mentori  

Aprovimi i projekt 

propozimit në Këshillin e 

Fakultetit 

Datë: 

Vendimi Nr. 

 

Vlerësimi i dorëshkrimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prishtinë,:_________________________                        Komisionit 

                                                                      1.______________________________ 

                                                     /Prof.                                          –mentor/ 

                                                     2.______________________________ 

                                                                       /Prof.                                         -anëtar/ 

                                                       3._______________________________ 

                                                       /Prof.                                         –anëtar/                                 

 

P.S.Numri i faqeve shtohet sipas nevojës. Vandi, data dhe nënshkrimi vijnë në fund. 

 

 

mailto:rektorati@uni-pr.edu
http://www.uni-pr.edu/
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                             Nr.Prot:______________ 
                 Dtatë:_____/_____/____ 

 

 

DEKLARATË E STUDENTIT PËR PUNË ORIGJINALE 

 

Me anë të kësaj deklarate, unë _______________________________________, me 

përgjegjësi, deklaroj se ky punim nuk është prezantuar për vlerësim apo botuar më parë, 

pjesërisht apo në tërësi,  pranë këtij apo ndonjë institucioni tjetër. Më tej, deklaroj se: 

a)  punimi i paraqitur këtu është origjinal dhe është punuar në tërësi nga unë*  
 

b) punimi nuk është marrë nga studentë të tjerë apo nga punime të tjera në 

Universitetin e Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ ose nga ndonjë universitet tjetër; 
 

c)  punimi nuk është kopje e ndonjë punimi të marrë në internet apo në bibliotekë; 
 

ç)  punimi nuk përmban modifikim të dhënash, duke i paraqitur ato si kontribut 

origjinal; 

d)  punimi i respekton të gjitha kërkesat për të drejtat e autorit, duke i saktësuar dhe 

cituar të gjitha kontributet nga burime të tjera. 
 
Ky punim i diplomës vlen për nivelin e studimeve __________________ dhe e mban 

titullin:________________________________________________________________ 

 _               

. 

Dëshmoj se jam vënë në dijeni që vërtetimi ndryshe i atyre që u thanë më sipër do të 

rezultojë me tërheqjen e titullit të fituar bazuar në këtë punim. 
 

Prishtinë, më____/___/_____                                               Studenti/ja -nënshkrimi  

                                              ___________________________ 

* Në rastin kur punimi BA ose MA punohet nga më shumë kandidatë sipas nenit 117, 

përkatësisht 118, të statutit të UP-së, duhet të shënohet: a) punimi i paraqitur këtu është 

origjinal dhe është punuar në tërësi në bashkëpunim me X-in dhe Y-in, sipas vendimit nr. 

_____ , dt.__/__/____, të Këshillit të Fakultetit. 

 

mailto:rektorati@uni-pr.edu
http://www.uni-pr.edu/

