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Fushat e përgjithshme ku studimet e diplomave do të mbeshteten janë:

a. Studime në zona urbane të reja ekspansive
b. Studime në zona urbane historike apo të arkeologjisë industriale 
c. Studime në zona brigjesh ujore apo zona me potenciale turistike të të gjitha llojeve
d. Studime të peizazhit urban dhe natyror
e. Studime në zona natyrore
f. Studime të gërshetuara
g. Studime mbi blloqet residenciale (Housing)
h. Studime mbi hapësirat publike në zonat urbane
i. Studime mbi fshatra apo qyteza me potenciale të veçanta

Këto studime mund të jenë:

TEMA PROJEKTIMI ose,
TEMA STUDIMORE
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Fushat specifike në ndihmë të artikulimit të TEMËS tuaj:

• Plane tё detajuara vendore (PDV) apo dhe bashkime të disa PDV-ve nё  kuadёr 
tё planeve tё pёrgjithshme vendore (PPV) tё zonave të ndryshme urbane 
(studime pjesore);

• Propozime pёr projektimin e kuartalleve të reja të banimit (strehim) si dhe të 
hapёsirave tё reja urbane nё kuadrin e strategjive dhe planeve ekzistuese;

• Trajtimi i hapёsirave urbane dhe territorit me synim zhvillimin turistik. Studime 
dhe projekte pёr aktivizimin dhe pёrdorimin e burimeve natyrore duke nxitur 
rritjen e atraksionit turistik;

• Projekte dhe studime pёr rikualifikimin e qendrave tё qyteteve si dhe 
rigjenerimin e hapёsirave urbane tё degraduara;

• Tema studimore, ose projekte, nё kuadrin e planifikimit tё territorit, ekonomisё 
sё territorit, gjeografisё urbane, sociologjisё urbane, etj.;

• Tema studimore, ose projekte, nё kuadёr tё pёrmirёsimit tё brigjeve ujore nё 
qendrat urbane tё ndodhura pranё situatave ujore (lumenj, liqene, etj
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Fushat specifike në ndihmë të artikulimit të TEMËS tuaj:

• Ecocity, studime dhe projekte pёr trajtimin e hapёsirave urbane me synim 
qёndrueshmërinë, fizike dhe vizuale, me kohezion tё lartё social. Projekimi i 
eko-lagjjeve si njёsi banimi me cilёsi tё lartё jetese;

• Projekte dhe tema studimore pёr rigjenerimin e qendrave historikee tё 
qyteteve. Qytetet muzeale, politika dhe strategji pёr mbrojtjen dhe prezantimin 
e vlerave formale dhe pёrballja me sfidat e sё ardhmes;                               

• Studime mbi menaxhimin urban dhe administrimin e terrirorit;

• Projekte dhe studime pёr ruajtjen dhe pёrmirёsimin e peizazhit urban dhe atij 
natyror;

• Parqet tematike, hapёsira pёr rekreacion dhe kohën e lirё (leisure);

• Tema studimore nё kuadёr tё ligjshmёrisё urbane dhe tё kuadrit ligjor tё 
planifikimit tё territorit;

• Studime dhe projekte nё kuadër tё politikave me synim zhvillimin e 
qëndrueshëm  hapësinor dhe territorial.
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RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës



Rregullorja ka për qëllim të sigurojë kuadrin e
brendshëm juridik të nevojshëm për mbarëvajtjen e
procesit të diplomimit, të sigurojë rregulla të njëjta
për disiplinën studentore dhe administrative, si dhe
të garantojë standarde të cilësisë në hartimin e tezës
së diplomës.
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Departamenti i Urbanistikës



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 3
Parakushte të marrjes së temës së Diplomës

Studio e Diplomës zhvillohet në semestrin e 9-të dhe të 10-të të programeve të studimit MSHA-
Profili Arkitekt dhe MSHA-Profili Urbanist përkatësisht me 5 dhe 25 kredite për secilin semestër.
Kreditet e semestrit të 9-të shlyhen pasi studenti frekuenton lëndën sipas kalendarit të Studios
dhe kryen me sukses Kontrollin e parë.

Që të vijojë Semestrin II në Studion e Diplomës, studenti duhet të ketë fituar minimumi 255
kredite (180 nga tre vitet e para dhe 75 nga viti i katërt dhe i pestë) dhe të ketë shlyer kontrollin e
parë. Studenti mund të mbartë vetëm një lëndë profesionale të tipit Studio. Në rast
mospërmbushjeje të këtyre kushteve studenti frekuenton semestrin e dytë të Studios së Diplomës
në vitin pasardhës.



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 5
Teza e diplomës për Profilin Urbanist

Teza e diplomës është një punë e pavarur dhe krijuese e studentit në formën e një projekti apo
studimi me karakter përgjithësues në fushat e Arkitekturës, Urbanistikës dhe disiplinave të
lidhura drejtpërdrejtë me formimin e marrë gjatë zhvillimit të programit të studimit.

Teza e diplomës përmban një sërë detyrash e kërkesash, mënyra e shtrimit e të cilave i jep
mundësi studentit, që nëpërmjet njohurive të fituara gjatë periudhës së shkollimit dhe punës
konkrete studimore e projektuese, të tregojë aftësitë e tij profesionale dhe kompetencën për të
kryer studime e projektime në fushat e Arkitekturës dhe Urbanistikës.
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Departamenti i Urbanistikës

NENI 5
Teza e diplomës për Profilin Urbanist

Diplomantët paraqesin për miratim kërkesat me temat e propozuara si dhe udhëheqësin në
Departamentin përkatës. Formulari i propozimit të temës dhe udhëheqësit duhet të jetë i
shoqëruar me një dokument 1-2 faqe A4 ku specifikohet dhe argumentohet propozimi,
këndvështrimi i diplomantit dhe pritshmërinë në realizimin e temës. Ky dokument duhet të jetë i
firmosur nga diplomanti dhe udhëheqësi.
Studenti ka të drejtë të shprehë dëshirën e tij në lidhje me tezën e diplomës që kërkon të zhvillojë,
si dhe udhëheqësin e tij. Ai mund të propozojë edhe vetë një tezë tjetër diplome së bashku me
udhëheqësin përkatës.

Departamenti shqyrton të gjitha kërkesat specifike të studentëve, duke i harmonizuar ato me
kushtet aktuale, pa cenuar nivelin e cilësinë e punimeve të diplomave.
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Dorëzim Formulari D1
Java 2 

brenda dt. 27.11.2020
me email:

dep.urb@fau.edu.al
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Dorëzim Formulari D2
Java 12 

me email:

dep.urb@fau.edu.al



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 7
Studioja e Diplomës

Studenti ndjek Studion e Diplomës sipas orarit në FAU, dhe është i detyruar të frekuentojë 75% të
seancave në ketë Studio. Nëse studenti nuk përmbush masën e përcaktuar të frekuentimit, duhet
të frekuentojë Studion e Diplomës në vitin pasardhës. Njëkohësisht studenti ndjek programin e
punës dhe grafikun e konsultimeve me udhëheqësin.



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 7
Studioja e Diplomës

Studioja e Diplomës organizon tre kontrolle periodike, në të cilat kontrollohet volumi i punës së
kryer dhe cilësia e saj. Studenti dhe udhëheqësi duhet t’i marrin parasysh rekomandimet e
komisionit të kontrollit. Studenti që nuk mund të shlyejë 2 kontrollet epara brenda procesit
mësimor të Studios së Diplomës duhet të frekuentojë këtë studio në vitin pasardhës.

Studenti që nuk mund të shlyejë kontrollin e tretë brenda procesit mësimor të Studios të
Diplomës mund ta shlyejë atë në sesionet e vjeshtës ose të dimrit si dhe ne sesionet e kontrolleve
te vitit akademik pasardhës. Nëse kontrolli i tretë nuk shlyhet as në këto sesione, studenti duhet
të marrë një temë të re dhe të frekuentojë Studion e Diplomës në vitin në vijim.
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Departamenti i Urbanistikës

NENI 7
Studioja e Diplomës

Studio e Diplomës zhvillohet në semestrin e 9-të dhe të 10-të të programit të studimit MSHA-
Profili Urbanist përkatësisht në 5 dhe 25 kredite për secilin semestër. Semestri i 9-të do të quhet I
shlyher pasi studenti frekuenton lëndën sipas kalendarit të Studios dhe kryen me sukses
Kontrollin e parë.

Që të vijojë Semestrin II në Studion e Diplomës, studenti duhet të ketë fituar minimumi 255
kredite (180 nga tre vitet e para dhe 75 nga viti i katërt dhe i pestë) dhe te ketë shlyer kontrollin
e parë. Studenti mund të mbartë vetëm një lëndë profesionale të tipit Studio. Në rast mos
përmbushjeje të këtyre kushteve studenti frekuenton semestrin e dytë të Studios së Diplomës në
vitin pasardhës.



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 7
Studioja e Diplomës

Studenti fiton të drejtën për të mbrojtur diplomën, kur ai ka përfunduar të gjithë programin e
punës, ka ndjekur Studion e Diplomës dhe ka shlyer të tre kontrollet e detyrueshme.

Drejtuesi i departamentit plotëson fletën e kontrollit të tezës së diplomës, në të cilën regjistrohen
kontrollet e kryera dhe vlerësimet.



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 8
Përmbajtja e kontrolleve

Profili Urbanist - projekt

Kontrolli i parë
Propozimi i temës
Baza e të dhënave
Shembuj studimorë
Baza teorike – Referenca dhe bibliografi

Kontrolli i dytë
Analiza e territorit dhe konkluzionet
Skema dhe zonimi funksional
Propozimi konceptual – ideor (përshkrim, dhe material grafik)
Skenare dhe opsione për propozimin përfundimtar
Projekt idea

Kontrolli i tretë
Projekti i hollësishëm përfundimtar (material grafik, detajim i plotë i zgjidhjes)
Relacion përshkrimor



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 8
Përmbajtja e kontrolleve

Profili Urbanist - teorike-studimore

Kontrolli i parë
Propozimi i temës
Plani i kërkimit

Identifikimi i prQëllimi i studimit
Pyetjet e kërkimit
Hipotezat
Përmbajtja e kërkimit
Rezultatet e pritshme dhe planifikimi kohor

Baza teorike

Kontrolli i dytë
Analiza e rasteve te studimit dhe gjetjet
Skenarë dhe opsione për zgjidhjen e problemit
Propozimi përfundimtar
Vërtetimi i hipotezave

Kontrolli i tretë
Studimi i plote (Përmbajtja dhe materiali grafik)
Konkluzione dhe/ose rekomandime



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

NENI 9
Mbrojtja dhe vlerësimi i diplomës

Mbrojtja e diplomës është publike. Komisioni i mbrojtjes së diplomave përbehet nga 5-7 anëtarë.
Komisioni funksionon kur janë prezent jo më pak se 2/3 e anëtarëve të tij. Secili nga anëtarët ka
ne dispozicion një vlerësim nga 0-100 pike. Rezultati përfundimtar i diplomës përllogaritet ne
baze te mesatares aritmetike te vlerësimit te te gjithë anëtarëve.



RREGULLORE E DIPLOMIMIT
Departamenti i Urbanistikës

Neni 11
Plagjiatura akademike

1.Plagjiatura është përdorimi i fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave të një personi tjetër, pa e
cituar atë. Plagjiatura përfshin përdorimin e drejtpërdrejtë dhe parafrazimin e fjalëve,
mendimeve apo koncepteve të tjetrit si të tuat, pa cituar burimin origjinal, duke shkelur të
drejtat e autorëve dhe produktet e tyre intelektuale. Ajo përfshin, por nuk kufizohet në:
a. Kopjimin e paragrafëve apo pjesëve nga veprat elektronike dhe/ose kopje të punimeve, pa
cituar në mënyrë të plotë e të saktë autorët dhe punimet e tyre të përdorura e për hartimin e
punimeve kërkimore dhe botimet që përfshijnë kumtesa, referate, artikuj shkencorë,
disertacione, monografi, tekste mësimore, manuale, teza të paraqitura për marrjen e diplomës
“Master i shkencave”;
b. Përdorimin pa treguar të pikëpamjeve, mendimeve apo njohurive të një personi tjetër.

2.Shmangia e plagjiaturës akademike shërben për të rritur cilësinë në kërkim e krijimtari
shkencore. Kërkuesi është i detyruar të citojë në mënyrë të plotë e të saktë autorët dhe punimet e
tyre, të cilat i ka konsultuar si burime të para apo burime dytësore dhe i ka përdorur për t'u
informuar në lidhje me rezultatet e mëparshme apo për të argumentuar dhe interpretuar
rezultatet e veprimtarisë kërkimore.
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REFERENCA / CITIME
.

. 
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UDHËZUEZ DIPLOME
Layout Template



Prof. Asoc. Dr. Armand Vokshi armandvokshi@gmail.com armand.vokshi@fau.edu.al
Dr. Juljan Veleshnja jveleshnja.fau@gmail.com juljan.veleshnja@fau.edu.al
Dr. Jonila Prifti jonila@prifti.us jonila.prifti@fau.edu.al

MSc. Irina Branko branko_irina@yahoo.com irina.branko@fau.edu.al
MSc.Andi Shameti andishameti@gmail.com andi.shameti@fau.edu.al
MSc.Klaud Manehasa klaudmanehasa@gmail.com klaud.manahasa@fau.edu.al
MSc.Besar Zifla besarzifla@gmail.com besar.zifla@fau.edu.al
MSc.Dritan Çaro dritancaro69@gmail.com dritan.caro@fau.edu.al

Master i Integruar Shkencor në Arkitekturë
PROFILI URBANIST

Titull akademik Emër Mbiemër Email personal Email institucional
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Semestri I

Java 1 - Informacion

Java 2- Workshop 1 (do saktësohet)
- dorëzim formular D1
brenda dt. 27.11.2020 dep.urb@fau.edu.al

Java 3

Java 4 - Workshop 1 (do saktësohet)

Java 5

Java 6 - Workshop 2 (do saktësohet)

Java 7

Java 8 - Workshop 2 (do saktësohet)

Java 9

Java 10 - Workshop 3 (do saktësohet)

Java 11 -

Java 12 – KONTROLL K1 
+ dorëzim formular D2
dep.urb@fau.edu.al

Semestri 2

Java 13

Java 14

Java 15

Java 16

Java 17

Java 18

Java 19

Java 20

Java 21

Java 22

Java 23

Java 24 

- KONTROLL K2

Për t’u përcaktuar

Sesioni i mbrojtjes

- KONTROLL K3
- Mrojtje Diplome
Për t’u përcaktuar
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DIPLOMA 

Formulari i miratimit të udhëheqësit dhe 

propozimit të temës (D1) 

Të dorëzohet elektronikisht e skanuar në adresën elektronike të Departamentit: 

dep.urb@fau.edu.al 

D1 

STUDENTI    

Emri: _____________________ Mbiemri: ________________________  

Firma:____________________  

Programi i studimit:    MSH Arkitekturë Profili Urbanist 

E-mail: ____________________________________ Tel. _______________________________ 

TEMA E PROPOZUAR E DIPLOMËS   

  Temë studimore   Projekt                (shëno me X) 

 

 

 

UDHËHEQËSI I TEZËS SË DIPLOMËS   

Emri: _____________________ Mbiemri: ________________________ 

Firma: ____________________ 

Profesioni: _________________ Grada / Titulli: ________________________ 

E-mail: ____________________________________ Tel. _______________________________ 

MIRATOHET UDHËHEQËSI  

Data:     ______________________ 

Drejtuesi i Departamentit:   ________________________   

Firma:      ________________________ 

 



 

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, Rruga “Muhamet Gjollesha”, 54, Tiranë  Tel/Fax: +355 (4) 2229045   www.fau.edu.al  info@fau.edu.al  Faqe 1 

 

DIPLOMA 

Formulari i miratimit të temës (D2) 

Të dorëzohet elektronikisht e skanuar në adresën elektronike të Departamentit: 

dep.urb@fau.edu.al 

 

D2 

TEMA E DIPLOMËS   

  Temë studimore   Projekt                      (shëno me X) 

 

 

 

PËRMBAJTJA E TEMËS  

(Përshkrimi i temës, specifikat, argumentimi i propozimit, këndvështrimi i diplomantit dhe pritshmëritë. Teksti duhet të jetë  

3000 – 5000 karaktere i gjatë duke përfshirë edhe hapësirat.)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Data:     ______________________ 

Studenti:     ________________________  Firma: ____________________ 

Udhëheqësi:     ________________________  Firma: ____________________ 

MIRATOHET TEMA 

Data e kontrollit të parë:  ______________________ 

Studio e Diplomës, komisioni i Atelier: ________________________  Firma: ____________________ 

     ________________________  Firma: ____________________ 

     ________________________  Firma: ____________________ 

     ________________________  Firma: ____________________ 
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