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E nderuar Znj.Rektore,
Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë në Institucionet e Arsimit të Lartë në
Republikën e Shqipërisë”, neni 64, VKM Nr 407 datë 01.06.2016 “Për përcaktimin e kriterit të
notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe
programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e Arsimit të Lartë” si dhe
duke u bazauar në propozimet e fakulteteve “Për dërgimin e kritereve të Pranimit të studentëve të
MAS, mbështetur në propozimet e bëra nga Fakultetet, po ju përcjellim kriteret e pranimit të
studentëve të Ciklit të Parë për Fakultetet e UAMD-së për secilin program studimi.
I. FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE
1. Departamenti i Shkencave Inxhinierike
Cikli i studimeve
Programi
Kriteret e pranimit
Programi i studimeve
dy vjecare – (niveli 5 i
Kornizës Shqiptare të
Kualifikimeve)

Hidroteknikë
Ujësjellësë
Kanalizime
Menaxhim
Ndërtimi
(MN)

Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)

2. Departamenti i Mekankës dhe Transportit
Cikli i studimeve
Programi
Programi i studimeve
dy vjecare – (niveli 5 i
Kornizës Shqiptare të
Kualifikimeve)

Teknologji
Automobilash
(TA)
Menaxhim
Transporti
Ndërtimi

Tel: 00355 52 239162; Fax: 00355 52 239162

Kriteret e pranimit

Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
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Teknikë
Elektrikë

Cikli i parë i studimeve
(bachelor)

Navigacion
dhe
Menaxhim
Detar

Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Preferohet nota mesatare e lëndës Fizikë 6.5 e lart. (Kriter
preferencial dhe jo përjashtues)

3. Degët Informatike dhe Ligjore 2 vjecare:
Cikli i studimeve
Programi

Kriteret e pranimit

Informatikë
praktike

Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Programi i studimeve
Rrjete
Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
dy vjecare – (niveli 5 Kompjuterike zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
i Kornizës Shqiptare
50% provimet e maturës shtetërore)
të Kualifikimeve)
Asistent
Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
Administrativ zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)
Asistent Ligjor Maturantët do të rekrutohen sipas notës mesatare në rend
zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve +
50% provimet e maturës shtetërore)

4. Departamenti Mjekësisë
Cikli i studimeve

Programi
Infermieri i
përgjithshme

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Fiziopterapi

Mami

Ndihmës
Dentist

Tel: 00355 52 239162; Fax: 00355 52 239162

Kriteret e pranimit
1. 50% nota mesatare e shkollës se mesme (25% nota mesatare
për të gjitha vitet e studimit + 25% provimet e maturës
shtetërore (mesatare aritmetike)
2. 50% nota mesatare e grup lëndëve:
a)Biologji 30% b)Kimi 20%
1. 50% nota mesatare e shkollës se mesme (25% nota mesatare
për të gjitha vitet e studimit + 25% provimet e maturës
shtetërore (mesatare aritmetike)
2. 50% nota mesatare e grup lëndëve:
a)Biologji 20% b)Kimi 15% c)Fizike 15%
1. 50% nota mesatare e shkollës se mesme (25% nota mesatare
për të gjitha vitet e studimit + 25% provimet e maturës
shtetërore (mesatare aritmetike)
2. 50% nota mesatare e grup lëndëve:
a)Biologji 30% b)Kimi 20%
1. 50% nota mesatare e shkollës se mesme (25% nota mesatare
për të gjitha vitet e studimit + 25% provimet e maturës
shtetërore (mesatare aritmetike)
2. 50% nota mesatare e grup lëndëve:
a)Biologji 30% b)Kimi 20%
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II. FAKULTETI I BIZNESIT
Cikli i studimeve
Programi
Shkenca
Ekonomike

Cikli i parë i
studimeve
(bachelor)

Kriteret e pranimit
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
rend zbritës (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Menaxhim
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Marketingu
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Bankë Financë 1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Financë
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Kontabilitet
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Administrim 1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Biznesi
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Menaxhim
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Hotel
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
Restorant
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
Menaxhim
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Turizëm
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
Kulturor
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4
Menaxhim
1. Maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në
Turizëm
rend zbritës. (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha
Arkiologjik
lëndëve + 50% provimet e maturës shtetërore)
2. Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale
Ekonomike, të aplikohet koeficienti 1.4.
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SHËNIM: Si kritet përjashtues të zbatohet vendimi i Qeverisë në lidhje me përcaktimin e kufirit
të notës mesatare

III. FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE
Cikli i studimeve

Programi

Shkenca
Politike

Histori

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Mardhënie
me Publikun

Administrim
Publik

Politika
Ekonomike

Drejtësi

Tel: 00355 52 239162; Fax: 00355 52 239162

Kriteret e pranimit

1. Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Ekonomi b) Histori c) Filozofi
1.Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Histori b) Gjeografi c) Filozofi
1. Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Histori b) Qytetari c) Sociologji
1. Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Ekonomi b) Histori
1. Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Ekonomi b) Histori
1. Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 70 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve,
30 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, e ndarë
në mënyrë të barabartë mes lëndëve ku do të përfshihen:
a) Qytetari b) Histori
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IV. FAKULTETI I EDUKIMIT
Cikli i studimeve

Programi

Arsim
Parashkollor

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Mësuesi
Arsim Fillor

GuhëLetërsiAnglisht

Tel: 00355 52 239162; Fax: 00355 52 239162

Kriteret e pranimit
1.Nota mesatare më e ulët 6 për të tre vitet e Shkollës së
Mesme
2. 50 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve
50 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, ku do të
hynë:
a)Gjuhë shqipe dhe Letërsi 10 %(ose të gjtha lendet
ekujvalente: Gjuhe amtare dhe letersia, Lëtersi e avancuar,
Letërsi e thelluar, Perforcim letërsi
b)Matematikë 10 %(ose te gjitha lendet ekujvalente: Aritmetike
e metodike, Matematike e avancuar, Matematike e thelluar,
Matematike e zbatuar, Perforcim matematike)
c)Histori – Gjeografi/Shkenca Toke 10 % (ose te gjitha lendet
ekujvalente: Histori e Shqiperise, Histori e thelluar, Histori e
zbatuar, Histori me zgjedhje, Histori universale, Perforcim
histori, Gjeografi dhe lende ekonomike, Gjeografi humane,
Gjeografi turistike,
d)Qytetari 10 %(ose te gjitha lendet ekujvalente: Edukim
qytetar, Edukim qytetar juridik, Edukim social, Histori dhe
edukate qytetare, Sjellje).
e) Histori arti 10 % ( Histori e artit boteror)
1. Nota mesatare më e ulët 6 për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
2. 50 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve
50 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, ku do të
hynë:
a) Gjuhë shqipe dhe Letërsi 10 %(ose lendet ekujvalente: Gjuhe
shqipe dhe histori, Letersi, Letersi dhe Gjuhe shqipe)
b) Matematikë10%(ose lendet ekujvalente: Algjeber II,
Algjeber Trogonometri, Aritmetike e metodike, Gjeometri,
Gjeometri e zbatuar, Matematike aplikative,Matematike1,
Matematike 2, matematike e avancuar, Matematike dhe
Informatike
c)Histori-Gjeografi/Shkenca Toke 10 %(ose lendet ekujvalente:
Histori boterore, Histori e Europes, Histori e koheve moderne,
Histori e pergjithshme, Histori e popullit shqiptar, Histori e
Shqiperise, Histori- Gjeografi, Gjeografi e thelluar, Gjeografi
globale, Gjeografi me zgjedhje, Gjeografia dhe turizmi,
Perforcim gjeografi.
d) Qytetari10 % ( ose lenda ekujvalente: Etika dhe njeriu)
e) Histori Arti 10 % (ose lendet ekujvalente: Histori e Artit
boteror, histori e Artit shqiptar, Projekt histori Arti).
1. Nota mesatare e përgjithshme, minimalisht 6.
2. Përllogaritja e mesatares është aritmetike.
3. Në përllogaritje 50 % e zë mesatarja e përgjithshme dhe 50%
ndahet si më poshtë:
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Gjuhë
Angleze

Tel: 00355 52 239162; Fax: 00355 52 239162

20% Gjuhë shqipe - letërsi
10% Arte
10% Qytetari
10% GjuhaAngleze, niveli B1(Nëse nuk është provim me
zgjedhje, kandidatit I llogaritet mesatarja e Gjuhës Angleze në
të gjitha vitet e shkollës së mesme)
4. Nota mesatare e grup lëndëve të Gjuhës dhe Letërsisë është
minimalisht 6, ku në këto grup-lëndë përfshihen: Gjuhë shqipe
–Letërsi ose lëndët ekuivalente (Gjuhë amtare dhe letërsi,
Gjuhë shipe dhe histori, Letërsi dhe gjuhë shqipe); Arte ose
lëndët ekuivalente (Art figurativ, Art muzikor, Art pamor, Art
vizatimi, Muzikë, vallëzim, teatër, art pamor,Themelet e artit, I,
II); Qytetari ose lëndët ekuivalente(Qytetari, Edukim qytetar,
juridik, Histori dhe educate shoqërore, Edukim social, Sjellje)
5. Nota mesatare e grup lëndëve të Gjuhës angleze është
minimalisht 6, ku në këtë grup-lëndë përfshihen: Gjuha
angleze, niveli B1, ose lëndët ekuivalente(ESL Advanced,
ESL Intermediate, Gjuhë dhe letërsi angleze) Gjuhë angleze
dhe anglishte teknike, Gjuhë angleze e avancuar, Letërsi
angleze, Gjuhë Angleze, Përforcim Anglisht, ESLADV II
Shkrim-Lexim)
Përsa u përket koeficientëve të lëndëve me zgjedhje janë si
më poshtë:
1.Anglisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
2. Italisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
3. Frengjisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
4. Gjermanisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
5. Spanjisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
6. Greqisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
7. Turqisht, gjuhe e huaj e dytë – 1.1
Lendet e siperpermendura vlejne vetem per kandidatet e viteve
te kaluara (A1Z).
1. Nota mesatare e përgjithshme, minimalisht 6.
2. Nota mesatare e gruplëndëve minimalisht 6.
* Për të bërë seleksionimin e studentëve do të mbështetemi tek
llogaritja e mesatares së thjeshtë, 50% nota mesatare plus 50%
lëndët kriter. Lëndet kriter jane:
a)Anglisht 25% , *ose ekuivalentimi me lëndet si:
Gjuhë angleze dhe anglishte teknike, Gjuhë angleze e avancuar,
Letërsi angleze, Gjuhë Angleze, Përforcim Anglisht, ESL ADV
II Shkrim-Lexim, ESL Advanced, ESL Intermediate, Gjuhë dhe
Letërsi Angleze
b) Gjuhe Shqipe dhe Letërsi 25%, * ose ekuivalentimi me
lëndet si: Gjuhë shqipe dhe letërsi e thelluar, Letërsi e
avancuar, Letërsi e thelluar, Letërsi e thelluar modul 1, Letërsi
e thelluar modul 2, Përforcim Letërsi, Gjuhë Amëtare dhe
Letërsi, Gjuhë Shqipe, Gjuhë Shqipe dhe Histori, Gjuhë Shqipe
dhe Letërsi, Letërsi, Letërsi dhe Gjuhë Shqipe.
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Gjermanisht
Anglisht

Ekspertë në
proceset e
formimit
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1. Nota mesatare e përgjithshme, minimalisht 6.
2. Nota mesatare e gruplëndëve minimalisht 6.
* Për të bërë seleksionimin e studentëve do të mbështetemi tek
llogaritja e mesatares së thjeshtë, 50% nota mesatare plus 50%
lëndët kriter. Lëndet kriter jane:
a) Gjuhë e Huaj 25% * ose ekuivalentimi me lëndet si:
Gjuhë angleze dhe anglishte teknike, Gjuhë angleze e avancuar,
Letërsi angleze, Përforcim Anglisht, Gjuhë Angleze, ESL ADV
II Shkrim-Lexim, ESL Advanced, ESL Intermediate, Gjuhë dhe
Letërsi Angleze
b) Gjuhe Shqipe dhe Letërsi 25% ose ekuivalentimi me
lëndet si: Gjuhë shqipe dhe letërsi e thelluar, Letërsi e
avancuar, Letërsi e thelluar, Letërsi e thelluar modul 1, Letërsi
e thelluar modul 2, Përforcim Letërsi, Gjuhë Amëtare dhe
Letërsi, Gjuhë Shqipe, Gjuhë Shqipe dhe Histori, Gjuhë Shqipe
dhe Letërsi, Letërsi, Letërsi dhe Gjuhë Shqipe
1. Nota mesatare e përgjithshme, minimalisht 6. (50%)
2.Nota mesatare e grup-lëndëve minimalisht 6. (50%)
Përllogaritja e mesatares është aritmetike.
Grup-lëndët janë:
1. Histori 5 % ose ekuivalentimi me lëndet si: Histori e
Shqipërisë, Histori Arti, Histori e përgjithshme, Histori e
shkencave sociale, Histori e thelluar, Histori e zbatuar, Histori
me zgjedhje, Histori Universale, Histori Amerikane, Histori
Botërore, Histori e Botës së re dhe moderne, Histori e Europës,
Histori e popullit shqiptar, Përforcim histori
2. Qytetari 5 % ose ekuivalentimi me lëndet si: Etika dhe
njeriu, Edukim qytetar, Edukim qytetar, juridik dhe social,
Edukim social, Histori dhe edukim shoqëror
3. Karrierë 10 % ose ekuivalentimi me lëndet si:Aftësmi për
jetën, Edukim për karrierën, Edukim për jetën dhe karrierën,
Karriera, aftësimi për jetën, Edukim në karrierë dhe aftësimi
për jetën,
4. Ekonomi 5 % ose ekuivalentimi me lëndet si: Ekonomi e
thelluar, Ekonomi e zbatuar, Ekonomi kombëtare, Ekonomi
ndërmarrjeje, Ekonomi-Hyrje në Biznes, Ekonomia dhe të
drejtat, Ekonomi politike, E drejtë dhe ekonomi, Ekonomi e
përgjithshme, Ekonomi sigurimesh, Hyrje në ekonomi, Parimet
e ekonomisë
5. Sociologji Filozofi Psikologji 25% ose ekuivalentimi me
lëndet si:
-Sociologji, Sociologji e përgjithshme,Sociologji e thelluar,
Njohuri për shoqërinë, Parimet shoqërore dhe ligjet e shoqërisë
-Filozofi, Njohuri për filozofinë, Hyrje në filozofi, Parimet e
filozofisë
- Psikologji, Psikologji e njeriut, Psikologji mjekësore
Shënim:
-Kriteri minimal për pranimin në degët përkatëse është nota
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Psikologji
Sociologji

mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6.
-Kriteri minimal për pranimin në degët përkatëse është nota
mesatare minimale e grup-lëndëve të profilit shoqëror 6
-Përllogaritja e mesatares është aritmetike.
1. 50% mesatarja aritmetike e tre viteve
2. 50% mesatarja aritmetike e grup lëndëve
Grup-lëndët në degën psikologji – sociologji do të jetë si më
poshtë:
a) Letërsi - 10 % (Gjuhe shqipe dhe Letërsi, Gjuhe dhe Letersi
e Thelluar, Letersi e Thelluar, Moduli 1, Moduli 2, Perforcim
Letërsie, Letërsi e Avancuar, Gjuhe Amtare dhe Letërsi, Letërsi
dhe Gjuhë Shqipe, Gjuhë Shqipe dhe Histori)
b)Qytetari - 10 %(Qytetari, Edukim Qytetar, Etika dhe Njeriu,
Edukim Qytetar dhe Juridik, Edukim Social, Histori dhe
Edukatë Shoqërore, Sjellje )
c)Karrierë, Ekonomi*– 10 %; (Ekonomi, Ekonomi e Thelluar,
Ekonomi e Zbatuar, Ekonomi Kombtare, Ekonomi
Ndërrmarrjeje, Ekonomia dhe të Drejtat, Ekonomi –Hyrje ne
Biznes, Hyrje në Biznes, Hyrje në Ekonomi, Kontabilitet,
Njohuri për Ekonomin e Parimet e Teorisë së Ekonomisë,
Parimet e Ekonomisë, Ekonomi Politike, Ekonomi Sigurimesh,
E drejtë dhe Ekonomi, Ekonomiks, Hyrje në Ekonomi dhe
Menaxhim Bisnesi, Afëtsimi për Jetën, Edukimi për Jetën dhe
Karriere, Karriere, Aftësimi për Jetën, Edukimi në Karrierë dhe
Aftësim për Jetën ).
d)Sociologji,Psikologji, Filozofi*–20%(Njohuri per Shoqerine,
Parimet Shoqerore dhe Ligjet e Sociologjise, Sociologji,
Sociologji e Pergjithshme, Sociologji e Thelluar, Psikologji,
Psikologjia e Njeriut, Psikologjia Mjekesore, Filozofi, Njohuri
për Filozofinë, Hyrje në Filozofi, parimet e Filozofisë) .
Shënim:
-Kriteri minimal për pranimin në degët përkatëse është nota
mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6.
-Kriteri minimal për pranimin në degët përkatëse është nota
mesatare minimale e grup-lëndëve të profilit shoqëror 6
-Përllogaritja e mesatares është aritmetike.
* Përllogaritja e mesatares aritmetike të gruplëndëve do të
bëhet për ato lëndë që aplikanti ka zhvilluar.

SHËNIM: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga numri i gruplëndëve të
përmenduramë sipër, përpjestimi do të bëhet për aq lëndë sa ai ka zhvilluar
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V. FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Pesha e
Pesha e mesatares se gruplendeve (%)
mesatares
(llogariten edhe lendet e avancuara)
Nr.
Dega
se
Gjimnazit
Grup
(%)
Matematike lënde Inf Anglisht Fizikë

1

Shkenca
Kompjuterike

40

30

30

0

0

2

Informatikë
Anglisht

40

20

10

30

0

3

Teknologji
Informacioni

40

30

15

0

15

4

Multimedia
dhe TV
Dixhital

40

30

15

0

15

5

Sisteme
Informacioni

40

30

15

0

15

6

Matematikë
Informatikë

40

40

20

0

0

Koeficient

Shkolla e
mesme e
pёrgj 1.2
Shkolla e
mesme e
pёrgj 1.2
Shkolla e
mesme e
pёrgj, Prof
TIK koef 1,2
Shkolla e
mesme e
pёrgj, Prof
TIK koef 1,2
Shkolla e
mesme e
pёrgj, Prof
TIK koef 1,2
Shkolla e
mesme e
pёrgjithshme
dhe “Harry
Fultz” 1,2

Kriter
penalizues
(preferencial)

Mesatare e
Matematikës
të paktën 7

Formulat e llogarritjes:
Kandidatët për programet e studimit “Shkenca Kompjuterike”, do të renditen në rendin zbritës
sipas formulës së mëposhtme:
Pikët = {[0.4*Mesatarja sipas VKM + 0.3* Mesatare Mat + 0.3* Mesatare e gruplendëve ]*
koeficienti i profilit të shkollës së mesme}*100
Kandidatët për programet e studimit “Informatkë Anglisht”, do të renditen në rendin zbritës sipas
formulës së mëposhtme:
Pikët = {[0.4*Mesatarja sipas VKM + 0.2* Mesatare Mat + 0.1* Mesatare e gruplendëve +
0.3* Mesatare Anglisht ]* koeficienti i profilit të shkollës së mesme}*100
Kandidatët për programet e studimit “Teknologji Informacioni”, “Siteme Informacioni”,
“Multimedia dhe Televizion Dixhital”, do të renditen në rendin zbritës sipas formulës së
mëposhtme:
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Pikët = {[0.4*Mesatarja sipas VKM + 0.3* Mesatare Mat + 0.15* Mesatare e gruplendëve
+ 0.15* Mesatare Fizikë]* koeficienti i profilit të shkollës së mesme}*100
Kandidatët për programin e studimit “Matematikë-Informatikë”, do të renditen në rendin zbritës
sipas formulës së mëposhtme:
P = k (0,4m1 + 0,4m2 + 0,2m3) 100
ku m1 – ёshtё nota mesatare e viteve tё shkollёs sё mesme sipas VKM
m2 – ёshtё nota mesatare e Matematikёs sё viteve tё shkollёs sё mesme
m3 – ёshtё nota mesatare e grup lëndëve Informatik tё shkollёs sё mesme
k – ёshtё koeficienti i shkollёs sё mesme nga vjen kandidati
Aplikantёt qё nuk plotёsojnё kriterin penalizues nuk skualifikohen (vazhdojnё konkurimin), por
renditen pas kandidatёve qё i plotёsojnё keto kritere
Nё rast se maturanti nuk ka zhvilluar lёndёt e parashikuara nё formulё, atёherё mesatarja e tyre
do konsiderohet 0.
VI. FASTIP
Cikli i studimeve

Cikli i parë i studimeve
(Bachelor)

Programi

Kriteret e pranimit

1. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e MSH
Menaxhim i
minimumi 6;
Bankave
2. Konkurs: test punesimi + testi i Gjuhes Angleze të
zhvilluara nga kompania partnere, veprimtaria e së cilës është
në përputhje me programin e studimit.
Konkursi organizohet dhe monitorohet nga FASTIP-i.
1. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e MSH
Menaxhimi i minimumi 6;
Hoteleri2. Konkurs: test punesimi + testi i Gjuhes Angleze të
Turizmit
zhvilluara nga kompania partnere, veprimtaria e së cilës është
në përputhje me programin e studimit.
Konkursi organizohet dhe monitorohet nga FASTIP-i.
Menaxhimi i 1. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e MSH
ndërmarjeve të minimumi 6;
vogla e të
2. Konkurs: test punesimi + testi i Gjuhes Angleze të
mesme
zhvilluara nga kompania partnere, veprimtaria e së cilës është
në përputhje me programin e studimit.
Konkursi organizohet dhe monitorohet nga FASTIP-i.

Duke ju falenderuar,

Zv.REKTOR
Prof.As.Dr. Lavdosh AHMETAJ
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Adresa: Lagja Nr.1, Rr “Currilave” , Durrës

