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CIKLI I PARË I STUDIMEVE BACHELOR, ME KOHË TË PLOTË
FAKULTETI I BIZNESIT
Cikli i
studimeve
Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Programi

Kriteret e pranimit

Shkenca
Ekonomike

Si kriter përjashtues:
Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
(nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet
e maturës shtetërore)
Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
aplikohet koeficienti 1.2.
Si kriter përjashtues:
Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
- Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
(nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet
e maturës shtetërore)
- Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
aplikohet koeficienti 1.2.
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
(nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet
e maturës shtetërore)
-Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
aplikohet koeficienti 1.2.
Si kriter përjashtues:
Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-50% mesatarja aritmetike e shkollës së mesme përfshirë këtu
edhe provimet e Maturës Shtetërore.
-20% nota mesatare e lëndëve Ekonomike dhe 30% nota mesatare
e Matematikës.
-Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
aplikohet koeficienti 1.4.

Komunikim dhe
Marketing Digjital

Menaxhim
Marketing

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Bankë-Financë

FinancëKontabilitet
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Programi i
studimit me
karakter
profesional
(Niveli 5 i
Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Administrim
Biznes

Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
(nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet
e maturës shtetërore)
-Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
aplikohet koeficienti 1.2
Menaxhim
Si kriter përjashtues:
Turizëm me profil: - Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
1. Menaxhim
mesatare.
Turizëm
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
Arkeologjik
-Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
2. Menaxhim
(nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet
Turizëm Kulturor
e maturës shtetërore)
-Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të
3. Menaxhim
aplikohet koeficienti 1.2.
Hotel Restorant
Guida Turistike
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
Të zbatohet VKM nr. 436 datë 03.06.2020, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021 në lidhje me përcaktimin e kufirit të notës
Menaxhim i
mesatare.
Udhëtimeve dhe
Turizëm
(Aplikim për
program të ri)

FAKULTETI I EDUKIMIT
Cikli i
studimeve

Programi

Kriteret e pranimit

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Gjuhë Angleze

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Gjuhë Gjermane
dhe Angleze

Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit “Gjuhë
Angleze”duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare 7 (shtatë) të
përcaktuar në vendimin Nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitet akademike
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar, si dhe të
plotësojnë kriteret e përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë
para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, për programet e studimit për
të cilat aplikojnë.
2.Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të
vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit “Gjuhë
Gjermane dhe Angleze” duhet të plotësojnë kriterin e notës
mesatare 7 (shtatë) të përcaktuar në vendimin Nr.436, datë
03.06.2020, të Këshillit të Ministrave,“Për përcaktimin e kriterit të
notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e
studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Psikologji

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Filozofi sociologji

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Guhë-LetërsiAnglisht

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Arsim Fillor

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Arsim
Parashkollor

studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e
ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të
lartë, për vitet akademike 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i
ndryshuar, si dhe të plotësojnë kriteret e përcaktuara nga
institucionet e arsimit të lartë para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi,
për programet e studimit për të cilat aplikojnë.
2.Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të
vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit Bachelor
“Psikologji” duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare 7.5
(shtatë pikë pesë) të përcaktuar sipas VKM-së në fuqi.
2.Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të
vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit “Filozofisociologji” duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare 7.5 (shtatë
pikë pesë) të përcaktuar në VKM nr.436, datë 03.06.2020, të
Këshillit të Ministrave,“Për përcaktimin e kriterit të notës
mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të
ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit
të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të
këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin
akademik 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar.
b)Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të
vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1.Nota mesatare të jetë jo më e ulët se nota 7.5 (shtatë pikë pesë),
sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave,
“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1. Nota mesatare të jetë jo më e ulët se nota 7.5 (shtatë pikë pesë),
sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave,
“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, për të tre vitet e Shkollës së Mesme
(Gjimnaz) si dhe për të gjitha vitet e Shkollave Profesionale
(sipas veçorive të tyre)
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1. Nota mesatare të jetë jo më e ulët se nota 7.5 (shtatë pikë pesë),
sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave,
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Gjuhë - Letërsi
(Aplikim për
program të ri)

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Kujdestar për
moshën e tretë
(Aplikim për
program të ri)

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Edukator për
moshën 0-3 vjeç
(Aplikim për
program të ri)

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, për të tre vitet e Shkollës së Mesme
(Gjimnaz) si dhe për të gjitha vitet e Shkollave Profesionale
(sipas veçorive të tyre)
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1.Nota mesatare të jetë jo më e ulët se nota 7.5 (shtatë pikë pesë),
sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave,
“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1. Kandidatët që kanë përfunduar me sukses maturën shtetërore
dhe plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me VKM,
për programet e studimit profesionale 2-vjeçare;
2. Kandidatët që kanë një diplomë të shkollës së mesme
ekuivalente të një vendi të huaj;
3. Shtetasit e huaj në kushtet dhe mënyrat e parashikuara nga
marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.
4. Kandidatët që kanë përfunduar me sukses maturën shtetërore
dhe kanë status të veçantë.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm:
1. Kandidatët që kanë përfunduar me sukses maturën shtetërore
dhe plotësojë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me VKM, për
programet e studimit profesionale 2-vjeçare;
2. Kandidatët që kanë një diplomë të shkollës së mesme
ekuivalente të një vendi të huaj;
3. Shtetasit e huaj në kushtet dhe mënyrat e parashikuara nga
marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe.
4. Kandidatët që kanë përfunduar me sukses maturën shtetërore
dhe kanë status të veçantë.

FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE
Cikli i
Programi
studimeve
Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Fizioterapi

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Mami

Kriteret e pranimit

-Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës
mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të
ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të
dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës
mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të
ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Infermieri e
Përgjithshme

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Navigacion dhe
Menaxhim Detar

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Ndihmës Dentist

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Specialist Rrjetash
Kompiuterike

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Informatikë
Praktike

Programi i

Asistent Ligjor

dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës
mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të
ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të
dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të
Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës
mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të
ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të
dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale
“Beqir Çela” dhe “Hysen Çela” në profilet navigacion apo
peshkim, mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.4
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
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studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Asistent
Administrativ

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Teknologji
Automobilash

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Menaxhim
Transporti
Detar/Tokësor

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Teknikë Elektrike

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Menaxhim
Ndërtimi

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli

Hidroteknikë
UjësjellësKanalizime

mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
-Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale,
mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.2
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
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5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Mekanikë
Impiantesh
Industriale dhe
Bujqësore

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Specialist i
Sistemeve të
Kondicionimit

Programi i
studimeve dy
vjeçare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

Mekanikë Detare

pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
-Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale,
mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.2
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
-Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale,
mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.2
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
-Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale,
mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.2
- Renditja e fituesve për vitin 2022-2023 të kryhet në bazë të
mesatares sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të
Ministrave, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për
pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë
dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik
2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM
nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.
-Për nxënësit që kanë mbaruar shkollën e mesme profesionale,
mesataret e tyre shumëzohen me koficientin 1.2

FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Shkenca Politike

Cikli i parë i

Marrëdhënie me

Renditja e maturantëve të bëhet mbi bazën e mesatares së VKMsë ku kandidatët me rezultatet më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
Renditja e maturantëve të bëhet mbi bazën e mesatares së VKM-

Adresa: Lagja Nr.1, Rr “Taulantia”, Durrës, Tel: +355 52 39161, www.uamd.edu.al,

studimeve
(Bachelor)

Publikun

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Histori

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Komunikim dhe
Gazetari
Dixhitale

(Aplikim për
program të ri)
Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Administrim
Publik

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Politikë
Ekonomike

Program i
Integruar i
Studimeve në
Ciklin e Dytë
Master i
Shkencave

Drejtësi

së ku kandidatët me rezultate më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
Renditja e maturantëve të bëhet mbi bazën e notës mesatares jo
më të ulët se nota 7.5 (shtatë pikë pesë), sipas VKM-së në fuqi.
Fitues do të jenë kandidatët me rezultate më të larta në rend
zbritës, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
Renditja e maturantëve të bëhet mbi bazën e mesatares së VKMsë ku kandidatët me rezultate më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
Si kriter përjashtues dhe përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Nota mesatere që do të përcaktohet në VKM-në përkatëse për
përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik
2022-2023
-Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend
zbritës.
Si kriter përjashtues dhe përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Nota mesatere që do të përcaktohet në VKM-në përkatëse për
përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e
kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose
transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre
programeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik
2022-2023.
-Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend
zbritës.
-Në këtë program mund të aplikojnë të gjithë ata maturantë që
kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm.
- Renditja e maturantëve të bëhet mbi bazën e mesatares së
VKM-së ku kandidatët me rezultate më të larta të renditjes të
shpallen fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë
program studimi.

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Renditja e studentëve për të gjitha programet e studimit Bachelor.
Pesha e
Nr. Dega
mesatares sipas
VKM (%)
1
2
3
4
5

Shkenca Kompjuterike
Informatikë Anglisht
Teknologji Informacioni
Multimedia dhe TV Dixhital
Sisteme Informacioni

6

Matematikë Informatikë
Aplikacion Web dhe Dizenjim Grafik (2
vjeçar)

7

Pesha e mesatares
se gruplëndëve (%)

50
50
50
50
50
50

Matematikë
50
50
50
50
50
50

100

0
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8
9

Specialist Pajisjesh Elektronike ( 2
vjeçare)
Inxhinieri Matemaike - Informatike
(Aplikim për progam të ri)

100

0

50

50

Lista e shkollave të mesme me koeficient 1.2
1. Gjimnaz
2. Elektroteknikë
3. Elektronikë
4. Rrjete të dhënash
5. Mbështetje e përdoruesve të TIK
6. Zhvillim website
7. Inxhinieri Informatike Sofware
8. Teknologji Informacion
Të gjitha shkollat e mesme të tjera sipas listës së MARS të llogariten me koefiçient 1.
FASTIP
Cikli i studimeve

Cikli i parë i studimeve
(Bachelor)

Programi

Kriteret e pranimit

1. Të pranojë kandidatët që kanë përfunduar me sukses
Menaxhim i
arsimin e mesëm të lartë minimalisht me note mesatare
Bankave
6.5 (gjashtë pikë pesë), sipas VKM-së nr.436, datë
03.06.2020.
2. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e matures
shtetërore minimum 6.
1. Të pranojë kandidatët që kanë përfunduar me sukses
Menaxhimi i
arsimin e mesëm të lartë minimalisht me note mesatare
Hoteleri6.5 (gjashtë pikë pesë), sipas VKM-së nr.436, datë
Turizmit
03.06.2020.
2. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e matures
shtetërore minimum 6.
Menaxhimi i
1. Të pranojë kandidatët që kanë përfunduar me sukses
ndërmarjeve të arsimin e mesëm të lartë minimalisht me note mesatare
vogla e të
6.5 (gjashtë pikë pesë), sipas VKM-së nr.436, datë
mesme
03.06.2020.
2. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e matures
shtetërore minimum 6.

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL
FAKULTETI I BIZNESIT
Cikli i
Programi
studimeve
Cikli i dytë i Departamenti i
studimeve
Menaxhimit
(Master
- Menaxhim
Profesional) Biznes

Kriteret e pranimit
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të

Adresa: Lagja Nr.1, Rr “Taulantia”, Durrës, Tel: +355 52 39161, www.uamd.edu.al,

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Menaxhimit
- Drejtim i SMEve

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Marketingut
-Menaxhim
Marketing

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Finance
Kontabilitet
- Bankë Financë

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Turizmit
- Guidë Turistike
Shqiptare

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Turizmit
- Drejtin i
Ndërmarjeve
Turistike

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Departamenti i
Menaxhimit
- Menaxhim dhe
Burime Njerëzore
(Aplikim për
program të ri)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

Departamenti i
Menaxhimit
- Menaxhim
Biznes

Cikli i dytë i
studimeve

Departamenti i
Turizmit

mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
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(Master i
Shkencave)

- Menaxhim
Turizëm
(Aplikim për
program të ri)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

Departamenti i
Marketingut
-Menaxhim
Marketing

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

Departamenti i
Shkencave
Ekonomike
- Ekonomi Biznes

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

Departamenti i
Finance
Kontabilitet
- Bankë Financë

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

Departamenti i
Finance
Kontabilitet
-Industria e
Sigurimeve dhe
Drejtimi i
Rrezikut
Departamenti i
Finance Kontabi
litet - Financë
Kontabilitet

Cikli i dytë i
studimeve
(Master i
Shkencave)

FAKULTETI I EDUKIMIT
Cikli i
Programi
studimeve
Cikli i dytë i

Mësues i Gjuhës

nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të
parë të studieve Bachelor.
-Aplikantët të renditen në rend zbritës në bazë të
mesatares aritmetike të ciklit të parë të studimeve
Bachelor.

Kriteret e pranimit
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
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studimeve
(Master
Profesional)

Angleze

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Mësues për
Arsimin Fillor

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Didaktikë

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Mësues për Gjuhën
Shqipe dhe
Letërsinë

1.Kandidatët të kenë përfunduar me sukses studimet me
diplomën përkatëse në një program studimi Bachelor “Gjuhë
Angleze”, “Gjuhë Gjermane dhe Angleze”. Pranohen edhe
kandidatët që kanë mbaruar studimet në ciklin e parë të
studimeve në fusha të tjera të përafërta, të cilat janë të
akredituara sipas legjislacionit ne fuqi.
2.Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të cilët në rast pranimi është i detyruar
të kryejë njësimin e diplomës pranë MASR-së brenda afateve
kohore të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi. c)Kriter
përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e studimeve të
kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor në rend zbritës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër-vjeçar në programet Bachelor në Programet “Arsim
Fillor”; “Arsim Parashkollor”;
2.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar. Në rast pranimi,
kandidati është i detyruar të kryejë njësimin e diplomës pranë
MASR.
Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe kriteret
specifike të mëposhtme:
1. Nota mesatare e Bachelorit 40%
2. Përputhshmëria e programit të studimit 40%
3. Studentët që kanë mbaruar në UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër-vjeçar në programet Bachelor;
2.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar. Në rast pranimi,
kandidati është i detyruar të kryejë njësimin e diplomës pranë
MASR-së.
3.Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
1- Nota mesatare e Bachelorit 40%
2- Përputhshmëria e programit të studimit 40%
3- Studentët që kanë mbaruar në UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjeçar në një nga degët e mëposhtme:
Gjuhë- Letërsi, Gjuhë- Letërsi -Anglisht, Pedagogji, Cikël i
Ulët, Ekspert në Proçeset e Formimit, Arsim Parashkollor.
2.Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar një
diplomë të nivelit të parë Bachelor në një degë të shkencave
sociale, apo humane, të cilat nuk janë përmendur më sipër.
3.Studentët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit duhet të
kenë përfunduar procesin e njehsimit të diplomës pranë
MASR dhe të kenë marrë dëshminë përkatëse.
4.Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
1. Vlerësimi i studentëve do të bëhet permes notës mesatare
në rend zbritës.
2. Nota mesatare do të zërë 40% të vlerësimit të studentëve,
3. Ngjashmëria e ciklit të studimit do të zërë 40 % të
vlerësimit të përgjithshëm të studentit.
4. Universiteti nga vjen studenti do të zërë përkatësisht:20%
për studentët që kanë mbaruar në Universitetin "Aleksandër
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Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Shërbime Sociale
Komunitare

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Psikologji
Shkollore dhe
Zhvillimore

Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Menaxhim dhe
Supervizim i
Institucioneve
Arsimore

Moisiu" Durrës.
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1. Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjecar në një nga degët e mëposhtme:
 Ekspert ne Proces Formimi;
 Filozofi- Sociologji
 Sociologji;
 Psikologji;
 Pedagogji:
 Psikologji-Sociologji
 Punë Sociale;
2 .Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar
një diplomë të nivelit të parë bachelor në një degë të
shkencave sociale apo humane ose të përafërta me to të cilat
nuk janë përmendur më lartë.
3.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të cilët në rast pranimi janë të detyruar
të kryejë njësimin e diplomës pranë MASR-së brenda afateve
kohore të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi.
4.Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
- Nota mesatare e bachelorit 40%
- Përputhshmëria e programit të sudimit 40%
- Studentët që kanë mbaruar UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjecar në një nga degët e mëposhtme:
Psikologji, Psikologji-Sociologji.
2.Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar një
diplomë të nivelit të parë të përafërt.
3.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar, në rast pranimi,
kandidati është i detyruar të kryejë njëhsimin e diplomës pranë
MASR-së brenda afateve kohore të legjislacionit në fuqi.
4.Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
1. Nota mesatare e bachelorit 40%
2. Përputhshmëria e programit të sudimit 40%
3. Studentët që kanë mbaruar UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër-vjeçar në programet Bachelor që lidhen me fushat në
Shkencat Edukimit;
2.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar. Në rast pranimi,
kandidati është i detyruar të kryejë njësimin e diplomës pranë
MASR.
3. Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
1. Nota mesatare e Bachelorit 40%
2. Përputhshmëria e programit të studimit 40%
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Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Mësues për arsimin
e mesëm të ulët në
Gjuhën ShqipeLetersi dhe Gjuhë
Angleze
(Pritet miratimi i
riorganizimit mbi
20% dhe
riemërtimi në
“Mësues për
Gjuhën ShqipeLetërsinë dhe
Gjuhën Angleze)

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Shkencor

Edukim në
Vazhdim

Cikli i dytë i
studimeve
Master i

Mësues i
Shkencave Sociale

3. Studentët që kanë mbaruar në UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjeçar në një nga degët e mëposhtme:
Gjuhë - Letërsi, Gjuhë - Letërsi - Anglisht, Pedagogji, Cikël i
Ulët, EPF, Arsim Parashkollor.
Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar një
diplomë të nivelit të parë Bachelor në një degë të shkencave
sociale, apo humane, të cilat nuk janë përmendur më sipër.
2.Studentët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit duhet të
kenë përfunduar procesin e njehsimit të diplomës pranë MAS
dhe të kenë marrë dëshminë përkatëse.
3.Të njohin një nga pesë gjuhët e Bashkimit Europian:
anglisht, italisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht. Niveli i
njohjes është B1. Nëse studenti ka fituar një diplomë të një
programi studimi të kryer në një nga këto gjuhë, diploma e
fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri.
Kriter tjetër:
 Vlerësimi i studentëve do të bëhen përmes notës
mesatare, në rend zbritës.
 Nota mesatare e bachelorit 40%
 Përputhshmëria e programit të sudimit 40%
 Studentët që kanë mbaruar UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë:
 Diplomë në Arsim Parashkollor
 Diplomë në Arsim Fillor
 Diplomë Bachelor në programet e Fakultetit të Edukimit të
pasuar nga një Master Profesional në Mësuesi
 Diplomë në programe studimi Bachelor që synojnë
punësimin si mësues në shkolla profesionale (profile të
ndryshme, ekonomi, turizëm, etj)
Nga institucione të tjera të arsimit të lartë
 Diplomë Bachelor në shkencat sociale, shkencat humane
dhe shkencat natyrore.
 Diplomë e integruar në mësuesi
 Diplomë Bachelor në programe të ndryshme që kanë kryer
një Master Profesional në Mësuesi
 Diploma Master të ngjashme që kërkojnë ekuivalentim me
diplomën e këtij programi studimi.
 Diplomë në programe studimi tre, katër apo pesëvjeçare që
synojnë punësimin si mësues në shkolla profesionale
(profile të ndryshme)
 Edukatorë, mësues dhe drejtues në karrierë nga të gjithë
profilet
Titujt e studimit të nevojshme për pranim:
 Diplomë Bachelor
 Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë
 Titull tjetër studimi ekuivalent
Kriter tjetër
 Nota mesatere e hapur me rankim sipas pikëve të fituara
në aplikim.
 40% me mesatare më të lartë
 40% me vijueshmëri studimi nga UAMD
 20% si student i UAMD
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjecar në një nga degët e mëposhtme:
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Shkencave

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Redaktori
(Aplikim i ri)

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Mësues i Gjuhës
Gjermane
(Aplikim për
program të ri)

- Psikologji-Sociologji, Sociologji, Psikologji, Filozofi.
2. Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar
një diplomë të nivelit të parë Bachelor në një degë të
shkencave sociale apo humane të cilat nuk janë përmendur më
sipër.
3.Aplikuesit që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar, në rast pranimi,
kandidati është i detyruar të kryejë njëhsimin e diplomës pranë
MASR-së brenda afateve kohore të legjislacionit në fuqi.
4.Në vlerësimin e studentëve do të merren parasysh edhe
kriteret specifike të mëposhtme:
1. Nota mesatare e bachelorit 40%
2. Përputhshmëria e programit të sudimit 40%
3. Studentët që kanë mbaruar UAMD 20%
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjeçar në një nga degët e mëposhtme:
Gjuhë- Letërsi, Gjuhë- Letërsi -Anglisht, Gjuhë e huaj, Cikël i
Ulët, Ekspert Proces Formimi, Arsim Parashkollor, Shkenca
Politike- Juridike.
2.Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar një
diplomë të nivelit të parë Bachelor në një degë të shkencave
sociale, apo humane, të cilat nuk janë përmendur më sipër.
3.Studentët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit duhet të
kenë përfunduar procesin e njehsimit të diplomës pranë MAS
dhe të kenë marrë dëshminë përkatëse.
Kriter tjetër
 Vlerësimi i studentëve do të bëhet përmes notës
mesatare, në rend zbritës.
 40% me mesatare më të lartë
 40% me vijueshmëri studimi nga UAMD
 20% studentët që kanë mbaruar UAMD
Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1. Të kenë përfunduar me sukses studimet me diplomën
përkatëse në një program studimi Bachelor “Gjuhë Gjermane”
dhe “Gjuhë Gjermane dhe Angleze”. Pranohen edhe
kandidatët që kanë mbaruar studimet në ciklin e parë të
studimeve në fusha të tjera të përafërta, të cilat janë të
akredituara sipas legjislacionit ne fuqi.
2. Studentët që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të cilët në rast pranimi është i detyruar
të kryejë njësimin e diplomës pranë MASR-së brenda afateve
kohore të përcaktuar nga legjislacioni në fuqi.
3.Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor në
rend zbritës.
Kriter tjetër
 40% me mesatare më të lartë
 40% me vijueshmëri studimi nga UAMD
 20% studentët që kanë mbaruar UAMD
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Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Mësues për Gjuhën
Shqipe dhe
Letërsinë
(Aplikim për
program të ri)

Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:
1.Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor tre ose
katër vjeçar në një nga degët e mëposhtme:
Gjuhë - Letërsi, Gjuhë - Letërsi - Anglisht, Pedagogji, Cikël i
Ulët, EPF, Arsim Parashkollor.
Pranohen gjithashtu të gjithë studentët të cilët kanë fituar një
diplomë të nivelit të parë Bachelor në një degë të shkencave
sociale, apo humane, të cilat nuk janë përmendur më sipër.
2.Studentët që kanë mbaruar studimet jashtë vendit duhet të
kenë përfunduar procesin e njehsimit të diplomës pranë MAS
dhe të kenë marrë dëshminë përkatëse.
3.Të njohin një nga pesë gjuhët e Bashkimit Europian:
anglisht, italisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht. Niveli i
njohjes është B1. Nëse studenti ka fituar një diplomë të një
programi studimi të kryer në një nga këto gjuhë, diploma e
fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri.
Kriter tjetër
 Vlerësimi i studentëve do të bëhet përmes notës
mesatare, në rend zbritës.
 40% me mesatare më të lartë
 40% me vijueshmëri studimi nga UAMD
 20% studentët që kanë mbaruar UAMD

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
Master

“Mësuesi në
MatematikëInformatikë|”

Cikli i dytë i
studimeve
Master
(Shkencor)

Shkenca
Kompjuterike të
Aplikuara

1. Të ketë mbaruar arsimin Universitar Bachelor, në profilin bazë
në një nga degët e poshtë shënuara:
 Matematikë-Informatikë
 Matematikë
 Informatikë
 Inxhinieri Informatike dhe Matematike
 Inxhinieri Informatike
 Teknologji Informacioni
 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 Sisteme Informacioni
 Informatikë Ekonomike
 Informatikë-Anglisht
 Diplomë DIND në një nga degët e mësipërme
2. Renditja bëhet sipas mesatares,në rendin zbritës, duke plotësuar
kuotat e miratuara nga MASR, në referencë me ligjin në fuqi.
3. Në rastet kur aplikanti ka një formim bazë jashtë profileve të
lartëpërmendura, mund të aplikojë, por rastet duhet të trajtohen në
veçanti, pasi kandidati duhet të plotësojë formimin me kredite
shtesë, të përcaktuara mbi shqyrtimin e rasteve të paraqitura.
1. Të ketë mbaruar Arsimin Universitar Bachelor, në profilin bazë
në një nga degët e poshtë shënuara:
 Diplomë Bachelor në “Shkenca kompjuterike”
 Diplomë Bachelor në “ Teknologji Informacioni”
 Diplomë Bachelor në “Sisteme Informacioni
 Diplomë Bachelor në “Informatikë-Anglisht”
 Diplomë Bachelor në “Matematikë-Informatikë
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Informatikë”
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Inxhinieri Informatike”
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Inxhinieri Matematike
dhe Informatike”
 Diplomë Bachelor në ose DIND “Teknologji Informacioni
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Cikli i dytë i
studimeve
Master
(Profesional)

Shkenca
Kompjuterike të
Aplikuara

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Multimedia dhe
Televizion
Dixhital

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Sistemet e
Planifikimit
Burimeve të
Ndërmarrjes

dhe Komunikimi”
 Diplomë Bachelor në “Informatikë Ekonomike”
2. Nota mesatare e pranimit për kandidatët e Master Shkencor,
duhet të jetë mbi 7. Në rast se nuk plotësohet numri minimal i
studentëve, atëherë kjo mesatare mund të ulet.
3. Renditja bëhet sipas mesatares,në rendin zbritës, duke plotësuar
kuotat e miratuar nga MASR, në referncë me ligjin në fuqi.
4.Në rastet kur aplikanti ka një formim bazë jashtë profileve të
lartpërmendura, mund të aplikojë, po rastet duhet të trajtohen në
veçanti, pasi kandidati duhrt të plotësojë formimin me kredite
shtesë, të përcaktuara mbi shqyrtimin e rasteve të paraqitura.
1.Të ketë mbaruar Arsimin Universitar Bachelor, në profilin bazë
në një nga degët e poshtë shënuara:
 Diplomë Bachelor në “Shkenca kompjuterike”
 Diplomë Bachelor në “ Teknologji Informacioni”
 Diplomë Bachelor në “Sisteme Informacioni
 Diplomë Bachelor në “Informatikë-Anglisht”
 Diplomë Bachelor në “Matematikë-Informatikë
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Informatikë”
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Inxhinieri Informatike”
 Diplomë Bachelor ose DIND në “Inxhinieri Matematike
dhe Informatike”
 Diplomë Bachelor në ose DIND “Teknologji Informacioni
dhe Komunikimi”
 Diplomë Bachelor në “Informatikë Ekonomike”
2. Renditja bëhet sipas mesatares,në rendin zbritës, duke plotësuar
kuotat e miratuar nga MASR, në referncë me ligjin në fuqi.
3.Në rastet kur aplikanti ka një formim bazë jashtë profileve të
lartpërmendura, mund të aplikojë, po rastet duhet të trajtohen në
veçanti, pasi kandidati duhrt të plotësojë formimin me kredite
shtesë, të përcaktuara mbi shqyrtimin e rasteve të paraqitura.
1. Të ketë mbaruar Arsimin Universitar Bachelor, në fushat e
poshtëshënuara:
 Multimedia dhe Televizionit Dixhital
 Teknologji Informacioni
 Sisteme Informacioni
 Informatikës
 Inxhinierisë
 Arteve
2. Renditja bëhet sipas mesatares,në rendin zbritës, duke plotësuar
kuotat e miratuar nga MASR, në referncë me ligjin në fuqi.
3. Në rastet kur aplikanti ka një formim bazë jashtë profileve të
lartpërmendura, mund të aplikojë, po rastet duhet të trajtohen në
veçanti nga një komision i ngritur në nivel Njësie Bazë, pasi
aplikanti të ketë kaluar një konkurs hyrjeje. Komisioni duhet të
vendosë mbi mundësitë e ndjekjes së studimeve nga aplikanti.
1. Të ketë mbaruar Arsimin Universitar Bachelor, në fushat e
poshtëshënuara:
 Informatikë
 Inxhinieri
 Ekonomik
2. Renditja bëhet sipas mesatares,në rendin zbritës, duke plotësuar
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kuotat e miratuar nga MASR, në referncë me ligjin në fuqi.
3. Në rastet kur aplikanti ka një formim bazë jashtë profileve të
lartpërmendura, mund të aplikojë, po rastet duhet të trajtohen në
veçanti nga një komision i ngritur në nivel Njësie Bazë, pasi
aplikanti të ketë kaluar një konkurs hyrjeje. Komisioni duhet të
vendosë mbi mundësitë e ndjekjes së studimeve nga aplikanti.

FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Politika dhe
Administrim me
Profil
Administrim
Publik

Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Politika dhe
Administrim me
Profil
Administrim
Financiar

Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

E drejtë Publike
Ndërkombëtare

Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

E drejtë Private

Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Mardhënie
Ndërkombëtare
dhe Diplomaci

- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
- Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
- Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që
kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
- Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që
kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
- Fushat e studimit të aplikantit të jenë: Shkenca Politike,
Histori, Marrëdhënie me Publikun, Drejtësi, Administrimi
Publik dhe fusha të tjera të ngjashme.
- Renditja të bëhet mbi bazën e mesatares të rezultateve të
studimeve të ciklit të parë në rendin zbritës.
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Cikli i dytë i
studimeve
Master i
Shkencave

Histori

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Politika dhe
Administrim me
Profil
Administrim
Publik

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Politika dhe
Administrim me
Profil
Administrim
Financiar

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Politika dhe
Administrim me
Profil
Drejtim Turizëm

Cikli i dytë i
studimeve

Politika Publike

Kandidatët me rezultatet më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
- Fushat e studimit të aplikantit të jenë: Histori, Marrëdhënie
me Publikun, Shkenca Politike, Drejtësi, Administrimi Publik
dhe fusha të tjera të ngjashme.
- Renditja të bëhet mbi bazën e mesatares të rezultateve të
studimeve të ciklit të parë në rendin zbritës.
Kandidatët me rezultatet më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe nënligjor në
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Master
Profesional

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

E drejtë Prone

E drejtë
Ndërkombëtare
Tregtare

Cikli i dytë i
studimeve
Master
Profesional

Komunikim
Publik

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Marketing Politik
(Aplikim për
program të ri)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

E Drejtë e
Biznesit dhe
Konkurencës
(Aplikim për
program të ri)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Hetimi dhe
Gjykimi në
Procesin Penal
(Aplikim për
program të ri)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Pronësia në të
Drejtën
Kombëtare,
Evropiane dhe

fuqi edhe në kriterin e mesatares të ciklit të parë të studieve
Bachelor.
- Aplikantët të renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet nga
“koeficienti i konvertimit”, si më poshtë:
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që kanë mbaruar studimet në UAMD, të
konvertohet me koeficientin 1.
 Mesatarja e rezultateve të studimit të ciklit të parë të
aplikantëve që nuk kanë mbaruar studimet në UAMD,
të konvertohet me koeficientin 0.8.
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
- Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që
kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
- Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur
me koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët
që kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin
“Aleksandër Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për
studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetet e
tjera.
- Fushat e studimit të aplikantit të jenë: Marrëdhënie me
Publikun, Shkenca Politike, Shkenca Sociale, Histori, Drejtësi,
Administrimi Publik dhe fusha të tjera të ngjashme.
- Renditja të bëhet mbi bazën e mesatares të rezultateve të
studimeve të ciklit të parë në rendin zbritës.
- Kandidatët me rezultatet më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
- Fushat e studimit të aplikantit të jenë: Marrëdhënie me
Publikun, Shkenca Politike, Shkenca Sociale, Histori, Drejtësi,
Administrimi Publik, Shkenca Ekonomike, Menaxhim
Marketing, Menaxhim Dixhital, Administrim Biznes dhe fusha
të tjera të ngjashme.
- Renditja të bëhet mbi bazën e mesatares të rezultateve të
studimeve të ciklit të parë në rendin zbritës.
- Kandidatët me rezultatet më të larta të renditjes të shpallen
fitues, brenda numrit të kuotave të miratuara për këtë program
studimi.
Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që
kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që
kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur me
koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për studentët që

_________________________________

________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
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Ndërkombëtare
(Aplikim për
program të ri)

kanë mbaruar studimet bachelor në Universitetin “Aleksandër
Moisiu” Durrës, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.

FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Infermieri
Kirurgjikale

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Logjistikë dhe
Siguri Detare

- Mesatarja e notave sipas VKM-së duke i rankuar në rend
zbritës
- Studentët duhet të kenë përfunduar studimet në një nga
programet e Shkencave Teknike Mjekësore 3 Vjeçare bachelor
të profilit:
1. Infermieri e përgjithshme
2. Mami
- Studentët që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve dhe
zotërojnë një diplomë të integruar të studimeve (diplomë të
sistemit të vjetër) ose diplomë bachelor;
- Programet e studimit të profileve të shkencave detare
(navigacion) dhe inxhinieri transporti kanë koeficient 1.4, ato
ekonomike 1.2 dhe të tjerët e kanë koeficientin 1;
- Mesatarja e Notave sipas VKM-së, duke i rankuar me rend
zbritës.
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