
 

DISA RREGULLA PARAPRAKE PER SEZONIN E PARADIPLOMES VJESHTE 2016-2017 

 

• Sezoni Para_DIPLOME i vjeshtes fillon me 22 shtator dhe  do kete dy data 25-26 shtator 2017. 

• Regjistrimi i studenteve duhet te filloje qe nga data 22 dhe zgjat deri me 24 (nje dite para provimit) 

• Studenti duhet te rregjistrohet vete ne provimet e ketij sezoni. Procedura eshte e njejte me 

rregjistrimin e tyre ne provimet e sezonit te vjeshtes 

Kujdes****. Pas dates se provimit studentet nuk mund te rregjistrohen per provim ne kete sezon. 

Cilet student kane te drejte te rregjistrohen ne sezonin e paradiplomes? 

1.       Studenti duhet te jete DIPLOMANT – Mesazhi qe i nxjerr system kur studenti nuk ploteson kete 

kusht eshte: “Ju nuk jeni ne kursin e fundit. Ky sezon i dedikohet vetëm studentëve që janë për t’u 

diplomuar” 

2.       FREK_GJITHE_LENDET – Studenti duhet te kete frekuentuar gjithe lendet qe ka ne libreze. Mesazhi 

qe i nxjerr sistemi  studentit eshte: “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet të keni frekuentuar të gjitha 

veprimtaritë mësimore të planit tuaj.” 

3.       MAX_3_RIPROVIME – Studenti mund te kete maksimumi 3 lende pa kaluar (pervec provimit te 

formimit apo tezes). Mesazhi qe i nxjerr sistem kur studentit eshte “Për t’u prenotuar në këtë sezon, duhet 

të mos keni kaluar maksimumi 3 veprimtari mësimore të planit tuaj.” 

4.       1_PREN_X_LENDE – Vetem 1 prenotim per ate lende. Mesazhi qe i nxjerr sistemi kur studenti nuk 

ploteson kete kusht eshte: “Egziston një prenotim për këtë veprimtari. Studenti nuk mund të prenotohet 

më shumë se një herë për këtë veprimtari.” 

5.  Studenti ka te drejte te prenotoje maksimumi deri 2 provime ne dite. 

6.  Pra ne kete sezon rregjistrohen vetem studentet diplomante te cilet kane gjithsej vetem deri ne 

tre lende  te cilat duhet ti kete frekuentuar por nuk i ka mare gjate gjithe ciklit te studimit. 

Shenim: Studenti duhet te verifikoje ne fillim nese ka lende te pafrekuentuara, apo qe nuk i ka mare para 

se te rregjistrohet ne sezonin e paradiplomimit. 


