DATA
10 tetor - 15 tetor

KALENDARI AKADEMIK SH.L.U.J “WISDOM UNIVERSITY”
(Shtator 2016- Shtator 2017)
BACHELOR
FAKULTETI I DREJTESISE
FAKULTETI I SHKENCAVE EKONOMIKE E SOCIALE
AKTIVITETI
Java e orientimit për studentet,
paisja e studenteve me dosjen informuese nga zyra e karrieres dhe keshillimit
perzgjedhia e lendeve me zgjedhje per tre vitet akademike dhe informimi mbi kurrikulen.

20 tetor – 25nëntor

Mësim / Semestrii I-rë (6javë)

06 nëntor

Zgjedhja e senatit studentor, dhe orientimi i clubeve studentore.

28/29 nëntor
30 nentor – 9 dhjetore
8 dhjetor

Pushim / Pedagogët/studentët/Festate Nëntorit.
Mësim / Semestri i I-rë (2 javë)

12 dhjetor - 23 dhjetor

Mësim / Vazhdim I semestrit të I-rë (2 javë)

26dhjetor -06 janar

Pushime dimërore

09 janar – 6 shkurt

Mësim / Vazhdim i semestrit të I (5javë)

05 janar -08 janar
13 shkurt – 03 Mars
6 mars - 14 prill

Zgjedhja e lëndëve për semestrin II (Ba)
Provimet përfundimtare semestri I parë

14 mars

Pushim zyrtar Dita e Verës.
Organizimi i nje workshop-i tre ditor per tre fakultetet. (Tryezë e rrumbullakët për diskutime, sipas fushave
perkatese ).
Pushim zyrtar. Dita e Nevruzit

15-16-17 mars
22 mars
27 mars
1 maj
1 maj
15 maj - 19 maj

Dita kombetare e Rinise Feste Zyrtare

Mësim / Semestrii II-të (6javë)

Pushim zyrtar, Pashket katolike
Pushim zyrtar, Pashket ortodokse
Pushim zyrtar/ dita nderkombetare e punonjesve
Provimet e ndërmjetme

17 prill- 16 qershor

Mësim / Vazhdon semestri II-të (9 javë)

19 qershor – 12 korrik

Provimet përfundimtare (semestri i II-të)

19 qershor-20 qershor

Mbrojtja e Praktikave (2 ditë)

21 qershor - 23 qershor

Regjistrimi i lëndëve për Mini sezonin para Diplomimit

26 qershor- 27 qershor

Dorëzimi i diplomave Sezoni

28 qershor -7 korrik

Minisezoni i Riprovimeve per vitin e 3-të.

5 korrik

Pushim zyrtar ,Dita e Bajramit te Madh

13 korrik /14 korrik

Provimi i përgjithshëm përfundimtar/ Mbrojtje diplome

15 korrik

Ceremonia e Diplomimit

1 shtator - 4 shtator

Regjistrimi i vjeshtës

Fillimi i semestrit
Datat e praktikave
Sezonet e mbrojtjes së diplomave
Pushime dimërore në dhjetor dhe sezonal
*Ky kalendar Akademik, gjate vitit akademik mund te pesoje ndryshime.
MSC. FLUTUR SHABANI

