
 

 

KRITERET E PRANIMIT NE UNIVERSITETE 

IAL Fakultetet Dega e Studimit Kriteret 

Universiteti "Eqrem 
Cabej", Gjirokastër 

  

  

50 % Nota mesatare e përgjithshme arthmetike e tre viteve të 
studimit në shkollën e mesme, përfshirë edhe provimet e Maturës 
Shtetërore. 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve shoqërore ose natyrore tre 
viteve të studimit në shkollën e mesme në funksion të programit të 
studimit ku kandidati aplikon.  

Biologji-Kimi 

Biologji 30%, Kimi 20% 
Infermieri e 
Përgjithshme 

Infermieri -Mami 

Matematikë-Fizikë Matematikë 20%, Fizikë 15%, Informatikë 15% 

Fizikë dhe Teknologji-
Informacioni Matematikë 10%, Fizikë 20%, Informatikë 20% 

Matematikë- 
Informatikë Matematikë 25%, Informatikë 25% 

Teknologji-Informacioni 

Histori-Gjeografi 
Histori 10%, Gjeografi 10%, Qytetari 10%, Shkencë toke 10%, 
Sociologji, Filozofi 5%, Histori arti 5% 

Gjuhë-Letërsi Shqipe 
Gjuhë-letërsi 20%, Qytetari 10%, Gjuhë e huaj e parë 10% Histori 
arti 10% 

Gjuhë Angleze 
Gjuhë angleze 20%, Gjuhë-letërsi shqipe 15%, Qytetari 5%, Arte 5%, 
Gjuhë e huaj e dytë 5% 

Gjuhë-Letërsi Italiane 
Gjuhë italiane 15%, Gjuhë-letërsi shqipe 15%, Qytetari 5%, Histori 
Arti 5%, Gjuhë e huaj e dytë 10% 

Histori dhe Gjuhë 
Italiane 

Histori 10%, Qytetari 10%, Sociologji, Filozofi 5%, Histori arti 5%, 
Gjuhë italiane 10%, Gjuhë e huaj e dytë 10% 

Gjuhë, Letësi dhe 
Qytetërim grek 

Gjuhë-letërsi greke 25%, Gjuhë shqipe 5%, Histori 5%, Qytetari 5%, 
Anglisht 5%, Sociologji 5% 



 

 

Mësuesi për Arsimin 
Fillor Qytetari 15%, Gjuhë-Letërsi Shqipe 15%, Arte 10%, 

Psikologji,Sociologji, filozofi 10% Mësuesi për Arsimin 
Parashkollor 

Kontabilitet-Financë 
Ekonomia 20%, Matematika 10%, Qytetari 15%, Gjuhë e huaj e parë 
5% 

Administrim Publik 

Turizëm 

Universiteti 
"Aleksandër Moisiu", 

Durrës 

  

Formula e llogaritjes së pikëve për cdo kandidat do jetë:                                                                     
Pikët= (Nm*%Nm + Nmg*%Nmg)Ks;                                                                                                                                                 
Ku:                                                                                                                                                                             
Nm- paraqet Notën mesatare të Shollës së Mesme ;                                                                             
Nmg- paraqet Notën mesatare aritmetike të grup lëndëve të 
vendosura si kriter;                                                                                                          
%Nm dhe % Nmg-paraqesin përqindjet respektive të notës 
mesatare të shkollës së mesme dhe notën mesatare të lëndëve;                                                                                                   
Ks-paraqet koeficentin e shkollës së mesme; 

Fakukteti i 
Teknologjisë së 
Informacionit 

Teknologji Informacioni  50% Mesatarja e shkollës së mesme (e ponderuar)                                         
50% Mesatarja e Matematikës + Fizikës+ Te avancuara (e 
ponderuar) Për nxënësit e shkollave profesionale  të Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit : Mesatarja e lëndëve bazë ka 
koeficent 1.2 

Multimedia dhe 
Televizion Dixhital 

Matematikë-Informatikë 
Nota mesatare minimale 6.5 

Nota mesatare minimale e Matematikës  7  

Sisteme Informacioni 
Nota mesatare minimale e Matematikës  6  

Nota mesatare  minimale e Teknologji dhe TIK 6 

Informatikë Anglisht 

Nota mesatare minimale e Matematikës  6  

Nota mesatare minimale e Teknologji dhe TIK  6 

Nota mesatare minimale e Gjuhë  e huaj e parë  (Gjuhë  Angleze) 
dhe Gjuhë  dhe Komunikimi  6 

Shkenca Kompjuterike 40 % Nota mesatare  



 

 

30 % Nota mesatare e Matematikës  

30% Nota mesatare e Teknologjisë së Informacionit dhe 
Komunikimit  

Fakulteti i 
Biznesit 

Administrim Biznesi 

Nota mesatare minimale e Matematikës  6                                                  
Nota mesatare e Ekonomi bërthame minimale 6 

Menaxhim - Marketing 

Shkenca Ekonomikke 

Financë- Kontabilitet 

Bankë  Financë  

Menaxhim Hotel 
Restorant 

Menaxhim Turizëm 
Kulturor 

Menaxhim Turizëm 
Arkeologjik 

Fakulteti i 
Edukimit 

Gjuhë  Angleze 

Nota mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6 

Gjermanisht Anglisht 

Psikologji Sociologji 

Eksperte në  Proceset e 
Formimit 

Gjuhë  Letërsi Anglisht 

Nota mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve  6 

Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Gjuhë dhe Letërsi  6.3 

Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Gjuhë  Angleze  6.5 

Më suesi pë r Arsimin 
Fillor 

Nota mesatare e përgjithshme  minimale e tre viteve  6 
Më suesi pë r Arsimin 

Parashkollor 

Fakulteti i 
Studimeve 

Profesionale 

Infermieri e 
Përgjithshme Nota mesatare  minimale e grup-lëndëve Kimi, Biologji 6.5 

Fizioterapi Nota mesatare  minimale  e  grup-lëndëve Kimi, Biologji , Fizikë 6.5 

Mami 
Nota mesatare  minimale  e  grup-lëndëve Kimi, Biologji 6 

Ndihmës Dentist 



 

 

Hidroteknikë  Ujsjellës 
Kanalizime Nota mesatare  minimale  e Teknologji 6 

Menaxhim Ndërtimi Nota mesatare  minimale  e Teknologji dhe Ekonomi  6 

Specialist Rrjetesh 
Kompjuterike(2 vjecar) 

Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së  
Informatikë  Praktike                 

(2 vjecar) 

Navigacion dhe 
Menaxhim Detar 

Nota mesatare minimale e tre viteve  7 

Nota mesatare minimale e tre viteve në  Fizikë   6.5 

Teknologji 
Automobilash 

Nota mesatare minimale e tre viteve në  Fizikë   6 
Menaxhim Transporti 

Specialist elektrik 

Asistent Administrativ 
(2 vjecar) Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së  

Asistent Ligjor (2 vjecar) 

Fakulteti i 
Shkencave 

Politike dhe 
Juridike 

Shkenca Politike 
40%  Mesatarja e shkollës së mesme (e ponderuar)                                           
60 % Mesatarja e tri viteve : Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori, 
Hyrje në  Ekonomi (e ponderuar) 

Marrëdhënie me 
Publikun 

Histori 

Administrim Publik 40%  Mesatarje e shkollës së mesme (e ponderuar)                                              
60 % Mesatarja e tri viteve : Ekonomi, Ekonomi e Avancuar, Histori, 
Qytetari dhe Filozofi (e ponderuar) Politikë  Ekonomike 

Drejtësi 

40%  Mesatarje e shkollës së mesme (e ponderuar) 

60 % Mesatarja e tri viteve : Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori  (e 
ponderuar) 

Fakulteti i 
Studimeve të 

Menaxhim i Bankave Nota minimale e Gjuhës angleze në provimin e Maturës Shtetërore 
6 Konkurs : Test punësimi + Test i Gjuhës angleze të  zhvilluar nga Menaxhim i SME 



 

 

Integruara me 
Praktikën 

Menaxhim i Hoteleri        
Turizëm 

kompania  partnere, veprimtaria e së cilës është  në  përputhje me 
programin e studimit. Konkursi mbikëqyret nga FASTIP. 

Universiteti i 
Sporteve të Tiranës 

    60% Test praktik                                                                                                                                                     
40% Mesatarja 

Universiteti i 
Tiranës 

    
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme 3 vite + Maturë Shtetërore  

50 % Nota mesatare e grup-lëndëve  

Fakulteti i 
Historisë dhe 

Filologjisë 
  

50 % (Gjuhë Shqipe dhe letërsi, Histori, Gjeografi, Sociologji, 
Filozofi, Psikologji, Qytetari, Gjuhë e huaj, Histori Arti, Histori 
Muzike) 

Fakulteti i 
Shkencave të 

Natyrës 

Biologji  
Biologji 20 %; Kimi 10 %; Fizikë 10 %; Matematikë 10 % 

Bioteknologji 

Kimi 

Kimi 20 %;  Biologji 10 %; Fizikë 10 %; Matematikë 10 % 

Kimi Industriale e 
mjedisore 

Kimi dhe Teknologji 
Ushqimore 

Matematikë 
Matematikë 30 %; Matematikë e avancuar 10% Fizikë 5% ; 
Informatikë  5 % 

Fizikë Fizikë 20 %; Matematikë 20 %; Kimi 5 %;  Biologji 5 % 

Informatikë 

Informatikë 20 %; Matematikë 20 %; Fizikë 5 %; Biologji 5 % Teknologji Informacioni 
dhe Komunikimi 

Inxhinieri Matematike 
dhe Informatike 

Matematikë 20 %; Matematikë e avancuar 10% Fizikë 10% ; 
Informatikë 10% 

Fakulteti i 
Gjuhëve të 

Huaja 
  

Gjuhë e huaj e parë 10 %; Gjuhë shqipe dhe letërsi 10 %; Qyteteari 
10 %; Arte 10 %; Gjuhë e huaj e dytë/ karrierë, aftësim për jetën 10 
% 

Fakulteti i 
Shkencave 

  
Histori 10 %; Qytetari 10 % ; Gjuhë shqipe dhe letërsi 10 %; 
Ekonomi 10 %; Sociologji /Psikologji/ Filozofi 10 % 



 

 

Sociale 

Fakulteti i 
Drejtësisë 

  

Fakulteti i 
Ekonomisë 

  
Ekonomi 15 %; Matematikë 15 %; Fizikë 10 %; Gjuhë e huaj 10 % 

Universiteti 
Politeknik i Tiranës 

    Mesatarja e shkollës së mesme mbi 6 

    

Renditja e kandidatëve  do bëhet sipas formulës :                                      
[07 x Nota Mesatare + 0.3 x (Mes Matematikë+ Mes Fizikë + Mes 
Kimi)/3]x koeficentin e shkolles se mesme                                                                                  
(Ku : Nota mesatre -> Nota mesatare e të gjitha viteve të shkollës së 
mesme;  Koeficienti i shkollës -> varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të 
shkollës së mesme) 

    
Për programet e Integruara të Ciklit të Dytë kusht pranimi do jetë 
njohja e gjuhës së huaj sipas udhëzimit nr.52, datë 03.12.2015 të 
MAS. 

Universiteti "Fan S. 
Noli", Korcë 

    

6->Mesatarja minimale e pergjithshme e të gjitha viteve të shkollës 
së mesme përfshirë dhe  mesataren e provimeve të Maturës 
Shtetërore  

70 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet 

30 % Nota mesatare e grup lëndëve të vlerësuara si të rëndësishme 
për cdo program studimi 

Fakulteti i 
Shkencave të 
Natyrës dhe 

Humane 

Filozofi - Sociologji 
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Filozofi, Sociologji , Ekonomi, 
Qytetari, Psikologji, Histori) Administrim dhe 

Politika Sociale 

Matematikë- Fizikë 

7->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë , Matematikë e 
avancuar, Fizikë bërthamë) 

7->Nota mesatare minimal e lëndëve specifike  në provimin e 
formimit dhe provimet me zgjedhje 



 

 

Matematikë Informatikë 

7->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë , Matematikë e 
avancuar) 

7->Nota mesatare minimal e lëndëve specifike  në provimin e 
formimit dhe provimet me zgjedhje 

Teknologji Informacioni  7->Mesatarja e TIK-ut 

Infermier i Përgjithshëm 7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Qytetari) 

Biologji-Kimi 7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Kimi bërthamë) 

Mami 7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Qytetari) 

Fakulteti i 
Ekonomisë 

Financë- Kontabilitet 
6.2->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, 
Gjuhë e Huaj e parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, 
Sociologji, Qytetari) Menaxhim 

Administrim Biznesi ne 
Marketing 

6>Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, 
Gjuhë e Huaj e parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, 
Sociologji, Qytetari) 

Administrim Biznesi ne 
Turizëm 

6>Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, 
Gjuhë e Huaj e parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, 
Sociologji, Qytetari, Gjeografi, Histori). 

Fakulteti i 
Edukimit dhe 

Filologjisë 

Gjuhë-Letërsi 
6.5->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, Histori 
bërthamë, Qytetari, Histori Arti) 

Histori - Gjeografi 

6.5->Mesatarja minimale e pergjithshme e të gjitha viteve të shkollës 
së mesme përfshirë dhe  mesataren e provimeve të Maturës 
Shtetërore  

7->Mesatarja e grup-lëndëve (Histori bërthamë,Shkencat e Tokës, 
Gjeografi 11, 12, Qytetari) 

Arsimi fillor Klasa I- VI 6->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë  Letërsi,Matematikë bërthamë, 
Qytetari, Biologji bërthamë, Fizikë bërthamë) Arsim parashkollor 

Gjuhë Angleze 
6->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë e Huaj I, Gjuhë e Huaj II, Gjuhë  
Shqipe dhe Letërsi, Qytetari, Karrierë dhe Aftësim për Jetën ) Gjuhë dhe Kulturë 

Frënge 



 

 

Fakulteti i 
Bujqësisë 

Agroushqim 

6->Mesatarja e grup-lëndëve (Kimi bërthamë, Biologji bërthamë, 
Shkencat e Tokës, Teknologji) 

Inxhinieri Agronomike 

Mjekësi e Bimëve dhe 
Hortikulturë 

Agrobiznes 
6->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, 
Teknologji, Shkenca mbi Tokën) 

Universiteti 
Bujqësor i Tiranës 

    

Kriteri i meritës (Mesatarja)  

Kriteri i rëndësisë  (Koeficenti i shkollës nga vjen, lidhur me 
përputhshmërinë e programeve tëUBT) 

Kuotat e përcaktuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës 

Universiteti "Luigj 
Gurakuqi ", 

Shkodër 

Fakulteti i 
Shkencave 
Shoqërore 

  

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve (Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, 
Histori, Gjeografi, Sociologji, Psikologji, Qytetari, Gjuhë e Huaj, 
Histori Arti, Histori Muzike) 

Fakulteti i 
Shkencave të 

Natyrës 

  
Pikët mesatare për kredit të llogaritura nga shkolla e mesme më të 
lartë ose të barabartë me 6.00 (Pikët mesatare për kredit ≥ 6.00)  

Matematikë  

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 xPMbaze + 
0.1xPFbaze + 0.1x PTik + 0.2x PMthell)]  

Pgjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në 
shkollën e Mesme, vlen 50% të pikëve në total 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PMBazë- Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës 
bërthame, vlen 10% të pikëve në total 

PFBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e fizikës së kurikulës 
bërthamë, vlen 10% të pikëve në total; 

PTik -Pikët e kandidatit në lëndën TIK të kurikulës bërthamë, vlen 
10% të pikëve në total 



 

 

PMThell-Pikët e kandidatit në lëndën matematikë të thelluar, vlen 
20% të pikëve në total 

Fizikë 

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.15 xPMbaze + 
0.15xPFbaze + 0.2x PThell)]  

Pgjithsej -pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në 
shkollën e Mesme, vlen 50% të pikëve në total 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PMBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës 
bërthame, vlen 15% të pikëve në total 

PFBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e fizikës së kurikulës 
bërthamë, vlen 15% të pikëve në total 

PMThell - Pikët e kandidatit në lëndën matematikë të thelluar, vlen 
20% të pikëve në total 

Informatikë 

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.15 xPMbaze + 
0.2xPTik + 0.15x PAng)]  

Pgjithsej -pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në 
shkollën e Mesme, vlen 50% të pikëve në total 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PMBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës 
bërthame, vlen 15% të pikëve në total 

PTIK - Pikët e kandidatit në lëndën TIK, vlen 20% të pikëve në total 

Pang-Pikët e kandidatit në lëndën Anglisht, vlen 15% të pikëve në 
total 

Biologji - Kimi 

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PKbaze + 
0.1xPBbaze + 0.15xPKThell+ 0.15x PBThell)]  

Pgjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në 
shkollën e Mesme, vlejnë 50% të pikëve në total 



 

 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PKBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e Kimisë së kurikulës 
bërthame, vlejnë 10% të pikëve në total 

PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës 
bërthamë, vlejnë 10% të pikëve në total 

PKThell-Pikët e kandidatit në lëndën Kimi e thelluar, vlejnë 15% të 
pikëve në total 

PBThell-Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 15% 
të pikëve në total 

Infermieri e 
përgjithshme, Mami 

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PKbaze + 
0.1xPBbaze + 0.1xPKThell+ 0.1x PBThell) + 0.1x PAng)]  

PGjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në 
shkollën e Mesme, vlejnë 50% të pikëve në total 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PKBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e Kimisë së kurikulës 
bërthame, vlejnë 10% të pikëve në total 

PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës 
bërthamë, vlejnë 10% të pikëve në total 

PKThell-Pikët e kandidatit në lëndën Kimi e thelluar, vlejnë 10% të 
pikëve në total 

PBThell-Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 10% 
të pikëve në total 

Pang-Pikët e kandidatit në lëndën Anglisht, vlen 10% të pikëve në 
total 

Fizioterapi Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PFbaze + 
0.1xPBbaze + 0.1xPFThell+ 0.1x PBThell) + 0.1x PAng)]  



 

 

PGjithsej - e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën 
e Mesme, vlejnë 50% të pikëve në total 

K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit 
të shkollës së mesme) 

PFBazë - Pikët e kandidatit në lëndën e Fizikës së kurikulës 
bërthame, vlejnë 10% të pikëve në total 

PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës 
bërthamë, vlejnë 10% të pikëve në total 

PFThell -Pikët e kandidatit në lëndën Fizikë e thelluar, vlejnë 10% 
të pikëve në total 

PBThell -Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 10% 
të pikëve në total 

PAng- Pikët e kandidatit në lëndën gjuhe e huaj, Anglisht vlejnë 
10% të pikëve në total 

Fakulteti i 
Shkencave të 

Edukimit 

Psikologji / Punë sociale 

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi 
(Filozofi, Psikologji, Sociologji, Qytetari) 

Arsimi fillor/Arsimi 
Parshkollor  

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi 
(Gjuhë shqipe e letërsi, Arte, Qytetari, Matematikë, Edukim fizik e 
sporte). 

Edukim Fizik e Sporte 

70 % Konkursi I pranimit 

15 % Nota mesatare e shkollës së mesme 

15 % Mesatarja e grup-lëndëve që lidhen me këtë program studimi ( 
Edukim fizik, Biologji, Histori, Atësim për jetën). 

Pedagogji 
muzikore/Pikturë 

Grafikë 

70 % Konkursi I pranimit 

30 % Nota mesatare e shkollës së mesme 



 

 

Fakulteti 
Ekonomik 

Administrim-Biznes/ 
Financë- Kontabilitet 

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore                                                              
50 % Nota mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi                  
( Matematikë 20%, Ekonomi 20%, Gjuhë e huaj 10%) 

Turizëm 

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore                                                              
50 % Nota mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi                  
( Ekonomi 40%, Gjuhë e huaj 10%) 

Fakulteti I 
Gjuhëve të 

Huaja 
  

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve të zhvilluara në shkollën e 
mesme(Gjuhë e huaj, Gjuhë shqipe e letërsi) 

Fakulteti i 
Drejtësisë 

  

70 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore 

30 % Nota mesatare e grup lëndëve të zhvilluara në shkollën e 
mesme( Histori 6%, Qyetari 6%, Gjuhë shqipe e letërsi 6%, Ekonomi 
6%, (Sociologji,Psikologji, Filozofi 6%). 

Universiteti "Ismail 
Qemali", Vlorë 

    

60 % Nota mesatare e përgjithshme e ponderuar  

30 % Nota mesatare e lëndëve të lidhura me profilin  (e ponderuar)  

10% Shkolla e mesme e përfunduar  

Universiteti i 
Mjekësisë, Tiranë 

    

35 % Nota mesatare e Maturës Shtetërore (Vetëm provimet me 
detyrim) 

35 % Nota mesatare e 3 viteve  të shkollës së mesme  

Lëndët formese 30 % (Kimi 10 %; Biologji 10 %; Fizikë 10%; ) 

Fakulteti i 
Mjekësisë 

Mjekësi e Përgjithshme 

Nota mesatare për të konkuruar në keto programe studimi do të 
jetë nota 8.5 

Fakulteti i 
Farmacisë 

Farmaci 

Fakulteti i 
Mjekësisë 

Stomatologji 



 

 

Dentare 

Fakulteti i 
Shkencave 
Mjekësore 
Teknike 

Infermieri e 
përgjithshme 

Nota mesatare për të konkuruar në keto programe studimi do të 
jetë nota 8 

Mami 

Fizioterapi 

Teknik i Lartë 
Laboratori 

Imazheri 

Logopedi 

Universiteti 
"Aleksandër 

Xhuvani",Elbasan 

    

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, 
përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore (Mesatare e thjeshtë) 

50 % Nota mesatare e grup lëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen 
lëndët), të përzgjedhura nga fakultetet për cdo program studimi të 
ciklit të parë 

Njohja e një prej gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian 

Akademia e 
Sigurisë 

    

Pranimi në Akademinë e Policisë bëhet nëpërmjet konkurrimit të 
hapur 

Të jetë shtetas shqiptar 

Të mos jetë i përjashtuar nga policia apo të jetë larguar nga 
shërbimi civil 

Të ketë zotësi për të plotë për të vepruar 

Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe I aftë fizikisht për  të 
kryer detyrën 

Të ketë mbaruar arsimin e mesëm 

Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur 

Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për 
kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me 
dashje 

Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B 



 

 

Procedura e pranimit në Akademinë e Sigurisë është e përcaktuar 
me VKM nr. 750 datë 16.09.2015 "Për miratimin e Rregullores së 
Brendëshme të Policisë së Shtetit" 

Universiteti i 
Arteve      

30 % Nota mesatre  e viteve të shkollimit dhe Provimet e Maturës 
Shtetërore 

70 % Rezultatet e konkursit të pranimit 
 


