KËSHILLTARI AKADEMIK
I
DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
(orari i pritjes: ora 10.00-12.00, Departamenti i Kujdesit Shëndetësor)
Këshilltari akademik ofron informacion dhe konsulencë mbi çështjet e mëposhtme:
a. Cili është plani individual i studimeve për çdo student: sa kredite ka, çfarë
lëndësh ka ende për të dhënë deri në diplomim.
b. Si bëhen rregjistrimet nëpër kurse.
c. Ku të gjejnë informacion:
 çfarë mund të gjejnë tek web-i i UV (www.univlora.edu.al),
 çfarë mund të gjejnë tek faqja e facebook-ut (Fakulteti i Shëndetit - Vlorë)
d. Si të përdorin UMS
e. Planet mësimore:
 cilat janë veprimtaritë mësimdhënëse,
 si shpërndahet plani sipas viteve,
 si kalohet nga një vit në tjetrin,
f. Çfarë është shpjegimi i syllabyseve dhe kur bëhet.
g. Cilat janë lëndët e detyruara, si veprohet me lëndët me zgjedhje.
h. Orari i sezonit: ku ndodhen klasat ku zhvillohen leksionet, seminaret.
i. Si dhe ku zhvillohen laboratoret, praktikat. Cilat janë kërkesat e paraqitjes
profesionale në orët e laboratorëve dhe praktikave.
j. Format e vlerësimit (si zhvillohen provimet)
k. Procesi i ankimit të pikëve të marra në provime.
l. Ku mund të gjejnë literaturën e kërkuar nga pedagogët
m. Riprovimet:
 me sa kredite futesh në sezonin e riprovimeve,
 kush ka të drejtë të futët në riprovim (m, 4, NP)
n. Dënimet për mashtrim në provim, plagjiaturë
o. Etika e sjelljes dhe marrdhënieve institucionale gjatë praktikave në institucionet
shëndetësore.
p. Pyetësorët periodikë që do të plotësojnë për performancën e pedagogëve dhe
opinionet për efikasitetin e programeve mësimore.
q. Vendndodhjen e sekretarisë, bibliotekës, sekretarisë.
r. Vendndodhjen e konviktit, dyqaneve, si mund të gjejnë ambiente me qera.
s. Çfarë dokumentash shkresore mund të marrin në sekretarine e FSHP.
t. Kur mund të përfitojnë bursë dhe çfarë procedurash duhet të ndjekin.
u. Dokumentat që duhet të pregatisin për të kërkuar punësim sezonal apo të
përhershëm jashtë shtetit.
v. Këshillim për zgjedhjen e masterit.
w. Këshillim për provimin e liçencës.
x. Ku mund ta lexojnë rregulloren e departamenteve dhe të fakultetit.

