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Në bazë të nenit 16 paragrafi 2 të Statutit të Kolegjit ESLG, Bordi Menaxhues i Kolegjit 

ESLG miraton si vijon: 

 

RREGULLORE MBI FUNKSIONIMIN E KLUBIT TË ALUMNI TË KOLEGJIT 

ESLG 

 

Neni 1 

 

Këto rregulla rregullojnë punën e Klubit të Alumni të Kolegjit ESLG. 

 

Neni 2 

 

Klubi i të diplomuarve (alumni) të ESLG është një njësi e brendshme organizative e 

Kolegjit ESLG (në tekstin e mëtejmë më tej Kolegji), i cili synon të ruajë dhe forcojë 

kontaktet midis të diplomuarve dhe Kolegjit në të gjitha fushat me përfitime shoqërore. 

 

Neni 3 

 

Klubi i të diplomuarve ESLG nuk është person juridik. Ai mund të kryejë aktivitetet, të 

drejtat dhe detyrimet e tij vetëm nën autoritetin e Bordit Menaxhues të Kolegjit. 

 

Neni 4 

 

Në planin vjetor financiar, Kolegji parashikon burime, nga të cilat financohen aktivitetet 

e Klubit të Alumnive ESLG. 

 

Burimet për kryerjen e veprimtarive nga paragrafi i mësipërm do të merren nga tarifat e 

anëtarësisë, dhuratat dhe me metoda të tjera ligjore. 

 

Për funksionimin transparent të Klubit të Alumnive të ESLG, Kolegji mban aktivitetet e 

Klubit të Alumnive të ESLG të ndarë nga aktivitetet e tjera të Kolegjit në aspektin e  

organizimit dhe kostos. 
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Neni 4 

 

Pas mbrojtjes së suksesshme të temës së diplomës, çdo i diplomuar i çdo gjenerate të 

cilitdo programit të studimit të ESLG do të bëhet anëtar i Klubit të Alumnive ESLG. 

 

 

Çdo anëtar mund të tërhiqet nga Klubi Alumni i ESLG në çdo kohë duke plotësuar 

deklaratën e tërheqjes dhe t'ia dorëzojë personit përgjegjës të Qendrës së Karrierës ESLG 

personalisht ose përmes Internetit. 

 

Neni 5 

 

Klubi i Alumnive të ESLG ka këto organe: Kryetari, Këshilli, Kuvendi i Përgjithshëm 

dhe Sekretarin. 

 

Neni 6 

 

Kryetari përfaqëson Klubin e Alumnive ESLG jashtë Kolegjit dhe në lidhje me Kolegjin. 

Bordi Menaxhues i Kolegjit emëron Presidentin për një periudhë katër vjeçare, pas 

konsultimit me Këshillin e Klubit të Alumnive të ESLG-së. 

 

Neni 7 

 

Këshilli i Klubit të Alumni të ESLG-së përbëhet nga tre anëtarë që zgjidhen nga Kuvendi 

i Përgjithshëm me propozimin e Kryetarit të Klubit të Alumni me shumicë të votave për 

periudhën prej katër vjetësh. 

 

Neni 8 

 

Kuvendi i Përgjithshëm i Klubit të Alumni të ESLG-së përbëhet nga të gjithë anëtarët e 

Klubit të Alumnive ESLG. Kryetari i Klubit Alumni të ESLG do të thërrasë mbledhjet e 

Kuvendit të Përgjithshëm. 

 

 

 

 

Neni 9 
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Sekretari i Klubit Alumni të ESLG është drejtuesi i Qendrës së Karrierës të ESLG. 

Sekretari emërohet nga Bordi Menaxhues dhe i raporton Bordit Menaxhues në lidhje me 

detyrat e tyre. Sekretari i Klubit Alumni të ESLG merr pjesë në takime të të gjitha 

organeve e Klubit të Alumnive ESLG dhe përgatit raporte në lidhje me takimet për 

Rektorin e Kolegjit. 

 

Neni 10 

 

Kryetari i Klubit Alumni ESLG menaxhon funksionimin e Klubit të Alumnive ESLG. Në 

bashkëpunim me anëtarët e Këshillit, Kryetari përgatit një plan vjetor të punës. Rektori i 

Kolegjit voton për planin vjetor të punës përpara se ta konfirmojë atë. 

 

Neni 12  

 

Anëtarësia në Klubin e Alumni të ESLG kërkon që anëtarët të respektojnë vullnetin e 

mirë të Kolegjit dhe të përmbushin detyrimet e tjera të përcaktuara në këto rregulla. 

Anëtarësimi në Klubin Alumni të ESLG sjell përfitimet e mëposhtme: 

 

- ftesat në takimet e rregullta vjetore të Klubit të Alumni të ESLG, 

- ftesat në ngjarjet e organizuara nga Qendra e Karrierës e Kolegjit, 

- ftesat në ngjarjet ceremoniale të Kolegjit, 

- informatat për konferencat dhe ngjarjet e tjera të Kolegjit, 

- pjesëmarrja në zhvillimin e programeve të Kolegjit, 

- Mbajtja e kontaktit me Kolegjin pas diplomimit, 

- Promovimi i të arriturave profesionale të të diplomuarve dhe tjera. 

 

Neni 13 

 

Në funksionimin e tij, Klubi i Alumni i ESLG shfrytëzon simbolet e Kolegjit. Gjithashtu 

do të prezentohet në faqen e internetit të Kolegjit. 
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Neni 14 

 

Bordi Menaxhues i Kolegjit ESLG miraton këtë rregullore. Kjo rregullore hyn në fuqi në 

ditën e miratimit të saj. 

 

Prishtina, 01 tetor 2014                                      Visar Hoxha, PhD 

Kryetar i Bordit Menaxhues të Kolegjit ESLG 
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