KOLEGJI EVROPIAN DUKAGJINI

PROCEDURA E MBROJTJES SË PUNIMIT TË
DIPLOMËS
KOMISIONI HYN NË SALLË.
Pas vendosjes në vendet e parapara fillon procedura si në vijim:
TË GJITHË NGRITEN NË KËMBË. Kryetari i Komisionit lexon tekstin në vijim:
Komisioni profesional në përbërje:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
Konstatoi se kandidati/tja ____________________________________ i mbaroi të gjitha
provimet dhe obligimet e tjera të parapara me Statutin e Universitetit dhe me
Planprogramin e departamantit: ________________________________, për mbrojtje
publike të punimit të diplomës me titull:
“_____________________________________________________________________”.
E lusim kandidatin/ten që në periudhën e duhur kohore të prezantojë punimin e tij/saj.
Vazhdon prezantimi i punimit 10-15 minuta.
Pas përfundimit të prezantimit, Kryetari i Komisionit i drejtohet kandidatit me fjalët:
“Ju falënderoj për prezantimin e bërë. Tashti sipas procedurës Komisioni ka të drejtë të
jep komente apo të parashtrojë pyetje për kandidatin. E lusim prof. _______________ që
të parashtrojë pyetjet e tij/saj…” (I fundit i parashtron pyetjet edhe Kryetari i
Komisionit).
Pas përgjigjeve në pyetje, Kryetari i Komisionit i drejtohet audiencës me fjalët:
“Pas pyetjeve të Komisionit, edhe dikush nga të tjerët të pranishëm ka të drejtë të
parashtrojë pyetje për kandidatin nëpërmes Komisionit (që të sigurohet që pyetja është
në temë dhe jo provokative). A ka ndonjë pyetje nga të pranishmit?”.

Pas mbarimit të pyetjeve nga audienca dhe përgjigjeve nga kandidati (apo Komisioni),
Komisioni tërhiqet jasht për disa minuta për të marrë Vendimin.

Komisioni në një ambient tjetër, jasht sallës në të cilën mbrohet punimi i diplomës i
plotëson:
-

Procesverbalin nga Mbrojtja e punimit të diplomës

-

Fletparaqitjen e Punimit të Diplomës,

-

Indeksin e studentit.

KOMISIONI KTHEHET NË SALLË.
TË GJITHË NGRITEN NË KËMBË.

Vendimi (lexohet)
Komisioni profesional në përbërje:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
Konstatoi se kandidati/tja z./z-sha _______________________________ e mbrojti me
sukses punimin e diplomës me titull:
“______________________________________________________________________”
dhe u vlerësua me notën ________________________________.

Prej sot z./z-sha _________________________________ fitoi thirrjen BAÇELLËR NË
_______________________________________________ dhe në bazë të kësaj i takojnë
të gjitha të drejtat e parapara me Ligj.
URIME.

