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Ref. nr.

Prishtinë, dt. ___

Departamenti _____ __________ , Dosja nr.__________________

FORMUALAR PËR MBROJTJEN E PUNIMIT TË DIPLOMËS SË MASTERIT
Studenti_________________________________
TITULLI I PUNIMIT TË DIPLOMË SË MASTERIT:
“

”

Kryetari i Komisionit:
Prof. Dr.
Prishtinë, dd.mm.vvvv

ZONJA DHE ZOTËRINJ!
Në bazë të Rregullores mbi studimet e masterit në FSHMN, më lejoni të hapi seancën për mbrojtjen e
punimit të diplomës së masterit të kandidatit/es __________________, me titull
“____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________”
Procedura në tërësi e kësaj mbrojtjeje ka rrjedhur si në vijim:
1. Vendimi mbi formimin e komisionit për vlerësimin e përshtatshmërisë punimit të diplomës
së masterit dhe kandidatit/es ___________________ është aprovuar në mbledhjen e __________të
Këshillit të Fakultetit më datën __________________, nr. __________.
1

2. Vendimi mbi aprovimin e raportit të komisionit për vlerësimin e përshtatshmërisë së punimit
të diplomës së masterit dhe caktimi i Prof.________________, për mentor, është aprovuar në mbledhjen
e __________të Këshillit të Fakultetit më datën __________________, nr. __________.
3. Vendimi mbi formimin e komisionit për vlerësimin e dorëshkrimit të punimit të diplomës së
masterit

është

aprovuar në

mbledhjen

e __________të Këshillit

të Fakultetit

më

datën

__________________, nr. __________.
4. Vendimi mbi aprovimin e raportit të komisionit për vlerësimin e dorëshkrimit të punimit të
diplomës

së

masterit dhe formimi i komisionit për mbrojtje është aprovuar në mbledhjen e

__________të Këshillit të Fakultetit më datën __________________, nr. __________ në përbërje:

1. Prof. Dr.

, kryetar

2. Prof. Asoc. Dr.

, anëtar

3. Prof. Ass. Dr.

, anëtar

4. Prof. Ass. Dr.

, anëtar rezervë

Në vazhdim, kryetari paraqet jetëshkrimin e kandidatit-es, ndërsa udhëheqësi paraqet në pika të shkurtra
përmbajtjen dhe arsyeshmërinë e temës master.
Kryetari i jep fjalën kandidatit/es __________________________ për mbrojtje të temës master në
kohëzgjatje prej 30 min.
Pas përfundimit të prezantimit, kryetari pyet kandidatin/en se a mund të vazhdohet me pyetje ose ka
nevojë për një pauzë të shkurtër. Pas miratimit nga ana e kandidatit për vazhdim përkatësisht pas pauzës
së shkurtër kryetari jep mundësin për pyetje dhe diskutim. Së pari pyetje parashtrojnë anëtarët e
komisionit dhe më pas edhe audienca. Në rast nevoje mund të ndihmoj ose të përgjigjet në pyetje edhe
udhëheqësi i temës
Pas pyetje përgjigjeve dhe diskutimit, komisioni tërhiqet për këshillim dhe votim.
Të gjithë ngritën në këmbë:
Zonja dhe zotërinj, komisioni duke i vlerësuar rezultatet e arritura në këtë punim të masterit si
dhe mbrojtjen e suksesshme të tij/saj para këtij komisioni dhe auditorit të pranishëm merr

VENDIM
Janë plotësuar të gjitha kushtet me ligj që________________, i/e diplomuar t’i jepet titulli:
MASTER I _____________________________ Drejtimi: ___________________________
2

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
“HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE NATYRORE
Rr. Nëna Terezë, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +381-38-249-873  E-mail: dekanati@uni-pr.edu  www.uni-pr.edu
Departamenti

Ref. nr.

Prishtinë, dt. ___

___________________

PROCESVERBAL
Nga mbrojtja e temës së Masterit të kandidatit/es

_

, me datën __________ duke

filluar në orën ___ në Sallën___________ para komisionit për mbrojtje në këtë përbërje:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
Kandidati/ja mbrojti me sukses temën e Masterit me titull:
“

”

Në bazë të nenit 118 të Statutit të Universitetit të Prishtinës, dhe Rregullores mbi studimet e masterit në
FSHMN, kandidati/ja mbrojti publikisht temën e masterit.
Në përputhje të plotë me Statutin e UP-së dhe rregulloren e studimeve master të FSHMN-së, komisioni
për mbrojtje merr këtë:
VENDIM
________________________________________ me sukses e mbrojti temën e masterit me titull:
“

”
dhe me këtë fitoi titullin : Master i ____________________________
drejtimi _____________________________

Komisioni / Emri mbiemri dhe nënshkrimi:

1. Prof. Dr. ________________________________________
2. Prof. Dr. ________________________________________
3. Prof. Dr. _________________________________________
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