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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
REKTORI

Kriteret e miratuara me vendim Senati mbi pranimin e studentëve të Ciklit të Parë të
Studimeve Bachelor me kohë të plotë si dhe Ciklit të Dytë Master Shkencor dhe Profesional,
për vitin akademik 2018-2019.

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

Programi
Shkenca
Ekonomike

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Menaxhim
Marketingu

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Bankë Financë

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Financë
Kontabilitet

Kriteret e pranimit
Si kriter përjashtues:
Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave në lidhje me
përcaktimin e kufirit të notës mesatare.
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Administrim
Biznes

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Menaxhim
Hotel
Restorant

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Menaxhim
Turizëm
Kulturor

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Menaxhim
Turizëm
Arkeologjik

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 vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave 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 vendimi i Këshillit të Ministave 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.

 FAKULTETI I EDUKIMIT
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i parë i
Gjuhë Angleze -Nota mesatare e përgjithshme, sipas VKM.
studimeve
-Nota mesatare e gruplëndëve sipas VKM.
(Bachelor)
-Për të bërë seleksionimin e studentëve do të mbështetemi
tek llogaritja e mesatares aritmetike.
Gruplëndët janë: “Anglisht” 25%
*ose lëndët e ekuivalentuara me të si: Gjuhë angleze dhe
anglishte teknike, Gjuhë angleze e avancuar, Letërsi angleze,
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

GjermanishtAnglisht

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Psikologji –
Sociologji

Gjuhë Angleze, Përforcim Anglisht,
ESL ADV II Shkrim-Lexim, ESL Advanced
ESL Intermediate, Gjuhë dhe Letërsi Angleze
“Gjuhe Shqipe Letërsi” 25%
*ose lëndët e ekuivalentuara me të 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,
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë me pak nga
numri i gruplëndëve të përmendura më sipër, shuma e
notave do të pjestohet me numrin e lëndëve që ka bërë.
- Nota mesatare e përgjithshme, sipas VKM.
-Nota mesatare e gruplëndëve sipas VKM.
-Për të bërë seleksionimin e studentëve do të mbështetemi
tek llogaritja e mesatares aritmetike.
Gruplëndët janë: “Gjuhë e Huaj” 25%
*ose lëndët e ekuivalentuara me të 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
“Gjuhe Shqipe Letërsi” 25%
*ose lëndët e ekuivalentuara me të 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
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë me pak nga
numri i gruplëndëve të përmendura më sipër, shuma e
notave do të pjestohet me numrin e lëndëve që ka bërë.
- 50% mesatarja aritmetike e tre viteve
- 50% mesatarja aritmetike e grup lëndëve
- Gruplëndët do të jetë si më poshtë:
1. Letërsi - 10 % (Gjuhë shqipe dhe Letërsi, Gjuhë dhe
Letërsi 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)
2. Qytetari - 10 % (Qytetari, Edukim Qytetar, Etika dhe
Njeriu, Edukim Qytetar dhe Juridik, Edukim Social, Histori
dhe Edukatë Shoqërore, Sjellje )
3. Karrierë, Ekonomi* – 10 %; (Ekonomi, Ekonomi e
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Ekspert në
proceset e
formimit

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 Ekonomine 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 nëKarrierë dhe Aftësim për Jetën ).
4. 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 qëaplikanti ka zhvilluar.
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga
numri i gruplëndëve të përmenduramë sipër, shuma e notave
do të përpjesëtohet me numrin e lëndëve që ka bërë
-Nota mesatare e përgjithshme, minimalisht 6. (50%)
- Nota mesatare e grup-lëndëve minimalisht 6. (50%)
- Përllogaritja e mesatares është aritmetike.
Grup-lëndët janë:
1. Histori 5 % ose lëndët e ekuivalentuara me të 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 lëndët e ekuivalentuara me të si:
Etika dhe njeriu, Edukim qytetar, Edukim qytetar, juridik
dhe social, Edukim social, Histori dhe edukim shoqëror
3. Karrierë 10% ose lëndët e ekuivalentuara me të 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 lëndët e ekuivalentuara me të 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 lëndët e
ekuivalentuara me të si:
Sociologji-Sociologji e përgjithshme, Sociologji e thelluar
Njohuri për shoqërinë,Parimet shoqërore dhe ligjet e
shoqërisë
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Guhë-LetërsiAnglisht

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Mësuesi për
Arsim Fillor
KL,I-VI

Filozofi-Njohuri për filozofinë,Hyrje në filozofi, Parimet e
filozofisë
Psikologji - Psikologji e njeriut, Psikologji mjekësore
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga
numri i gruplëndëve të përmenduramë sipër, shuma e notave
do të përpjesëtohet me numrin e lëndëve që ka bërë.
-Kriteri minimal për pranimin në degën 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.
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:
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 shqipe 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, Edukim qytetar,
juridik, Histori dhe educate shoqërore, Edukim social,
Sjellje)
5- Nota mesatare e gruplëndëve 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)
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga
numri i gruplëndëve të përmenduramë sipër, shuma e notave
do të përpjesëtohet me numrin e lëndëve që ka bërë
-Nota mesatare më e ulët 6, për të tre vitet e Shkollës së
Mesme
50 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Arsim
Parashkollor

50 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve, si më poshtë:
- Gjuhë shqipe dhe Letërsi, 10 % (ose lëndët ekuivalente:
Gjuhë shqipe dhe histori, Letërsi, Letërsi dhe Gjuhë shqipe)
- Matematikë, 10 % (ose lëndët ekuivalente: Algjebër II,
Algjebër Trogonometri, Aritmetike e metodikë, Gjeometri,
Gjeometri e zbatuar, Matematikë aplikative, Matematikë 1,
Matematike 2, matematikë e avancuar, Matematike dhe
Informatike
-Histori–Gjeografi/Shkenca
Toke
10%(ose
lëndët
ekuivalente: Histori botërore, Histori e Europës, Histori e
kohëve moderne, Histori e përgjithshme, Histori e popullit
shqiptar, Histori e Shqipërisë, Histori- Gjeografi, Gjeografi e
thelluar, Gjeografi globale, Gjeografi me zgjedhje,
Gjeografia dhe turizmi, Përforcim gjeografi.
- Qytetari,10 % (ose lënda ekuivalente: Etika dhe njeriu)
- Histori Arti, 10 % (ose lëndët ekuivalente: Histori e Artit
botëror, Histori e Artit shqiptar, Projekt histori Arti).
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga
numri i gruplëndëve të përmenduramë sipër, shuma e notave
do të përpjesëtohet me numrin e lëndëve që ka bërë
Nota mesatare më e ulët 6, për të tre vitet e Shkollës së
Mesme
50 % do të zërë nota mesatare e të tre viteve
50 % do të zërë nota mesatare e Grup lëndëve si më poshtë
- Gjuhë shqipe dhe Letërsi, 10 % (ose të gjitha lëndët
ekuivalente: Gjuhë amtare dhe Letërsia, Lëtersi e avancuar,
Letërsi e thelluar, Përforcim letërsi
-Matematikë,10% (ose të gjitha lëndët ekuivalente:
Aritmetikë e metodikë, Matematikë e avancuar, Matematikë
e thelluar, Matematikë e zbatuar, Përforcim matematike)
- Histori –Gjeografi/Shkenca Toke 10 % (ose të gjitha lëndët
ekuivalente: Histori e Shqipërisë, Histori e thelluar, Histori e
zbatuar, Histori me zgjedhje, Histori universale, Përforcim
histori, Gjeografi dhe lëndë ekonomike, Gjeografi humane,
Gjeografi turistike,
- Qytetari, 10 % (ose të gjitha lëndët ekuivalente: Edukim
qytetar, Edukim qytetar juridik, Edukim social, Histori dhe
edukatë qytetare, Sjellje).
- Histori Arti, 10 % (Histori e artit botëror)
Shënim: Nëse një kandidat për student ka bërë më pak nga
numri i gruplëndëve të përmenduramë sipër, shuma e notave
do të përpjesëtohet me numrin e lëndëve që ka bërë

 FAKULTETI I STUDIMEVE PROFESIONALE
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i parë i
Navigacion
1.Fillimisht kualifikohen maturantët që kanë përfunduar
studimeve
dhe Menaxhim studimet në Shkollën e Mesme “Hysen Cela” Durrës, profili
(Bachelor)
Detar
“Detari” dhe që përmbushin kriterin e notës mesatare sipas
VKM.
2.Mesatarja e notave sipas VKM duke i rankuar në rend
zbritës.
3.Nota e lëndës Fizikë mbi 6,5 (kriter preferencial dhe jo
përjashtues).
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Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Fizioterapi

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Mami

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Infermieri e
Përgjithshme

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

Ndihmës
Dentist

Specialist
Rrjetash
Kompiuterike

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

Informatikë
Praktike

Programi i
studimeve dy

Asistent Ligjor

1. Mesatarja e notave sipas VKM duke i rankuar në rend
zbritës
2.Grup lëndët për të cilat maturantët duhet të kënë notën 6 e
lart janë; - Kimi -Biologji
3. Nota mesatare per lëndën Fizikë duhet të jetë mbi 6
1. Mesatarja e notave sipas VKM duke i rankuar në rend
zbritës
2.Grup lëndët për të cilat maturantët duhet të kënë notën 6 e
lart janë; - Kimi -Biologji
1. Mesatarja e notave sipas VKM duke i rankuar në rend
zbritës
2.Grup lëndët për të cilat maturantët duhet të kënë notën 6 e
lart janë; - Kimi -Biologji
-Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës

-30% nota mesatare aritmetike e gruplëndëve (grup lendesh
informatike + matematikë + fizikë)
-20% nota mesatare aritmetike e provimeve të maturës
shtetërore
-50% nota mesatare aritmetike e tre viteve
-30% e notës mesatare të grup lëndëve të ndahet në :
-10% grup lëndësh informatikë, 10% matematikë, 10% fizikë
Formula e pikëve :
Pikët = 0.1 nota mesatare grup lëndëve informatikë + 0.1 ×
nota mes Matematikë + 0.1 × nota mesatare Fizikë + 0.5 ×
nota mesatare e tre viteve + 0.2 × nota mesatare e provimeve
të maturës shtetërore
-30% nota mesatare aritmetike e gruplëndëve (grup lendesh
informatike + matematikë + fizikë)
-20% nota mesatare aritmetike e provimeve të maturës
shtetërore
-50% nota mesatare aritmetike e tre viteve
-30% e notës mesatare të grup lëndëve të ndahet në :
-10% grup lëndësh informatikë, 10% matematikë, 10% fizikë
Formula e pikëve :
Pikët = 0.1 nota mesatare grup lëndëve informatikë +
0.1 × nota mesatare Matematikë + 0.1 × nota mesatare
Fizikë + 0.5 × nota mesatare e tre viteve + 0.2 × nota
mesatare e provimeve të maturës shtetërore
-30% nota mesatare aritmetike e grup lëndëve
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vjecare – (niveli
5 i Kornizës
Shqiptare të
Kualifikimeve)

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

Asistent
Administrativ

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

Teknologji
Automobilash

(histori+ekonomi+qytetari)
-20% nota mesatare aritmetike e provimeve të maturës
shtetërore
-50% nota mesatare aritmetike e tre viteve
-30% e notës mesatare të grup lëndëve të ndahet në:
-10% histori, 10% ekonomi, 10% qytetari
Formula e pikëve :
Pikët = 0.1 nota mesatare Histori + 0.1 × nota mesatare
Qytetari + 0.1× nota mesatare Ekonomi + 0.5 × nota
mesatare e tre viteve + 0.2 × nota mesatare e provimeve
të maturës shtetërore
Renditja e fituesve të kryhet në rend zbritës.
-30% nota mesatare aritmetike e grup lëndëve
(histori+ekonomi+qytetari)
-20% nota mesatare aritmetike e provimeve të maturës
shtetërore
-50% nota mesatare aritmetike e tre viteve
-30% e notës mesatare të grup lëndëve të ndahet në:
-10% histori, 10% ekonomi, 10% qytetari
Formula e pikëve :
Pikët = 0.1 nota mesatare Histori + 0.1 × nota mesatare
Qytetari + 0.1× nota mesatare Ekonomi + 0.5 × nota
mesatare e tre viteve + 0.2 × nota mesatare e provimeve
të matures shtetërore
Renditja e fituesve të kryhet në rend zbritës.
-Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës

Menaxhim
Transporti
Tokësor dhe
Detar

-Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës

Menaxhim
Ndërtimi

-Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës

Hidroteknikë
Ujësjellës
Kanalizime

Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës

Teknik
Elektrik

Mesatarja e notës duke i rankuar me rend zbritës
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 FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i parë i
Shkenca
- Kandidatët duhet të marrin pjesë në një proçes
studimeve
Politike
përzgjedhës, i cili përcakton fituesit në bazë të renditjes
(Bachelor)
nga pikët maksimale drejt atyre minimale.
- Pikët do fitohen sipas një formule bazë, e cila do të
llogaritet mbi mesataren e (grupeve specifike të lëndëve) e
fituar gjatë 3 viteve të studimit në arsimin e mesëm.
- Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
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:
Ekonomi
- Histori - Filozofi
Cikli i parë i
Marrëdhënie - Kandidatët duhet të marrin pjesë në një proçes
studimeve
me Publikun përzgjedhës, i cili përcakton fituesit në bazë të renditjes
(Bachelor)
nga pikët maksimale drejt atyre minimale.
- Pikët do fitohen sipas një formule bazë, e cila do të
llogaritet mbi mesataren e (grupeve specifike të lëndëve) e
fituar gjatë 3 viteve të studimit në arsimin e mesëm.
Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
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:
Histori
- Qytetari - Sociologji
Cikli i parë i
Histori
-Kandidatët duhet të marrin pjesë në një proçes
studimeve
përzgjedhës, i cili përcakton fituesit në bazë të renditjes
(Bachelor)
nga pikët maksimale drejt atyre minimale.
-Pikët do fitohen sipas një formule bazë, e cila do të
llogaritet mbi mesataren e (grupeve specifike të lëndëve) e
fituar gjatë 3 viteve të studimit në arsimin e mesëm.
Nota mesatare 6 e lart për të tre vitet e Shkollës së
Mesme.
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:
-Histori
- Gjeografi - Filozofi
Cikli i parë i
Administrim 1.Kriteri i parë: përcaktohet mesatarja 6 (gjashtë) si kriter
studimeve
Publik
skualifikues për pranimin e studentëve, pra aplikantët me
(Bachelor)
mesatare nën 6 (gjashtë).
2.Kriteri i Dytë: mesatarja e shkollës së mesme e cila duhet
të jetë mbi 6 (gjashtë) dhe ka 70% të pikëve nga totali prej
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100 pikësh (me ponderim).
3.Kriteri i tretë: 30 % do të zërë nota mesatare e Grup
lëndëve, ku do të përfshihen: -Ekonomi
-Histori
*Në mungesë të njërës lëndës pesha e përqindjes së pikëve i
kalon lëndës tjetër.

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Politikë
Ekonomike

1.Kriteri i parë: përcaktohet mesatarja 6 (gjashtë) si kriter
skualifikues për pranimin e studentëve, pra aplikantët me
mesatare nën 6 (gjashtë).
2.Kriteri i Dytë: mesatarja e shkollës së mesme e cila duhe
të jetë mbi 6 (gjashtë) dhe ka 70% të pikëve nga totali prej
100 pikësh (me ponderim).
3.Kriteri i tretë: 30 % do të zërë nota mesatare e Grup
lëndëve, ku do të përfshihen: - Ekonomi -Histori
*Në mungesë të njërës lëndës pesha e përqindjes së pikëve i
kalon lëndës tjetër.

Cikli i parë i
studimeve
(Bachelor)

Drejtësi

1.Mesatarja e shkollës së mesme të kete 70% të peshës së
pikëve nga totali i përgjithshëm.
2.Gruplëndët të kenë 30% të peshës nga totali
përgjithshëm. Nga gruplëndët, të cilat të këne nga 15%
secila, të vlefshme do të jenë: - Qytetari - Histori

 FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Pesha e mesatares së
Pesha e
gruplëndëve (%)
Nr.
Dega
mesatares sipas
VKM (%)
Matematikë
Fizikë
1
2
3
4
5
6

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

50
60
40
40
50
40

50
40
40
40
50
60

0
0
20
20
0
0

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. Harry fultz, Elektronikë
8. Peter Mahringer, Teknologji Informacioni
 FASTIP
Cikli i studimeve

Programi
Menaxhim i
Bankave

Kriteret e pranimit
1. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e Maturës
Shtetërore minimumi 6;
2. Konkurs: test punësimi + testi i Gjuhës Angleze të
zhvilluara nga kompania partnere, veprimtaria e së cilës
është në përputhje me programin e studimit.
Konkursi organizohet dhe monitorohet nga FASTIP-i.
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Cikli i parë i studimeve
(Bachelor)

1. Nota e provimit të Anglishtes në provimin e Maturës
Shtetërore minimumi 6;
2. Konkurs: test punësimi + testi i Gjuhës Angleze të
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 Maturës
ndërmarjeve të Shtetërore minimumi 6;
vogla e të
2. Konkurs: test punësimi + testi i Gjuhës 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.
Menaxhimi i
HoteleriTurizmit

II. CIKLI I DYTË I STUDIMEVE MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL
 FAKULTETI I BIZNESIT
Cikli i
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Programi
Menaxhim me
Profil
Menaxhim
Biznesi

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Menaxhimi
Bizneseve të
Vogla dhe të
Mesme(SME)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Menaxhim me
profil
Marketing

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Ekonomi
Biznes me
Profil Financë
Bankë

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Menaxhim me
Profil
Menaxhim
Biznesi

Kriteret e pranimit
Si kriter përjashtues:
-Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
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Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Menxhim me
Profil
Marketing

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Ekonomi
Biznes me
profil
Ekonomi
Biznes
Ekonomi
Biznes me
Profil
Finance
Banke
Industria e
Sigurimeve
dhe Drejtimi i
Rrezikut

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)
Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
- Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor
Si kriter përjashtues:
Të zbatohet vendimi i Këshillit të Ministrave për notën
mesatare.
Si kriter përzgjedhës të pranimit të studentëve:
-Të jetë mesatarja e aplikantëve në Bachelor

 FAKULTETI I EDUKIMIT
Cikli i
Programi
Kriteret e pranimit
studimeve
Cikli i dytë i Mësimdhënie -Kandidatët të kenë përfunduar me sukses studimet me
studimeve
e Gjuhës
diplomën përkatëse në një program studimi bachelor “Gjuhë
(Master
Angleze
Angleze”, “Gjermanisht-Anglisht”.Pranohen edhe kandidatët
Profesional)
që kanë mbaruar studimet në cikilin e parë të studimeve në
fusha të tjera të përafërta, të cilat janë të akredituara sipas
legjislacionit ne fuqi.
- 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.
- Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
Cikli i dytë i
Mësuesi për -Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
studimeve
Arsim Fillor, Bachelor tre ose katër vjeçar në programet e ciklit të parë të
(Master
KL.I-VI
studimit „‟Arsimin Fillor‟‟, të akredituar. Pranohen edhe
Profesional)
kandidatët që kanë mbaruar studimet në cikilin e parë të
studimeve në fusha të tjera të përafërta, të cilat janë të
akredituara sipas legjislacionit në fuqi.
-Kandidatët 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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
Cikli i dytë i
Didaktikë
-Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
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studimeve
(Master
Profesional)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Mësimdhënie
Gjuhë Letërsi

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional

Shërbime
Sociale
Komunitare

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Menaxhim
dhe
Supervizim i
Institucioneve
Arsimore

Bachelor tre ose katër vjeçar në programet e ciklit të parë të
studimit në Ciklin e Ulët. Pranohen edhe kandidatët që kanë
mbaruar studimet në cikilin e parë të studimeve në fusha të
tjera të përafërta ne Mesuesi, të cilat janë të akredituara sipas
legjislacionit në fuqi.
-Kandidatët 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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
-Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
Bachelor tre ose katër vjeçar për të gjitha programet
Bachelor te akredituar, që lidhen me fushën e edukimit.
-Kandidatët 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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
-Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
Bachelor tre ose kater vjecar të akredituar në degët: „‟Ekspert
në Procese Formimi‟‟; „‟Sociologji‟‟; „‟Psikologji‟‟;
„‟Psikologji-Sociologji‟‟, „‟Pedagogji dhe Punë Sociale‟‟.
Pranohen edhe kandidatët që kanë mbaruar studimet në
cikilin e parë të studimeve në fusha të tjera të përafërta, të
cilat janë të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi.
-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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
-Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
Bachelor tre ose katër vjeçar për të gjitha programet
Bachelor të akredituar, që lidhen me fushën e edukimit.
-Kandidatët në programet e ciklit të dytë të studimeve
„‟Master Shkencor‟‟, në Fakultetin e Edukimit duhet të

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

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

dorëzojnë dokumentin vërtetues për mbrojtjen e gjuhës së
huaj sipas Udhëzimit nr. 52, datë 03.12.2015 të MASR-isë.
-Kandidatët 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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
Mesimdhënie -Kandidatët të kenë përfunduar me sukses studimet me
Gjuhë Letërsi diplomën përkatëse në një program studimi bachelor të
Anglisht
akredituar:“Gjuhë-Letersi-Anglisht”dhe
“Gjuhë-Letërsi”.
Pranohen edhe kandidatë që kanë mbaruar studimet në fusha
të tjera të përafërta.
-Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program
studimi të ciklit të parë, të akredituar. Në rast pranimi,
kandidatin është i detyruar të kryejë njësimin e diplomës
pranë MASR-së brenda afateve kohore të përcaktuar nga
legjislacioni në fuqi.
- Kandidatët në programet e ciklit të dytë të studimeve
Master Shkencor, në Fakultetin e Edukimit duhet të
dorëzojnë dokumentin vërtetues për mbrojtjen e gjuhës së
huaj sipas Udhëzimit nr. 52, datë 03.12.2015 të MASR-së.
- Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
Edukim në
-Kandidatët të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve
Vazhdim
Bachelor tre ose katër vjeçar për të gjitha programet
Bachelor te akredituar, që lidhen me fushën e edukimit.
-Kandidatët në programet e ciklit të dytë të studimeve Master
Shkencor, në Fakultetin e Edukimit duhet të dorëzojnë
dokumentin vërtetues për mbrojtjen e gjuhës së huaj sipas
Udhëzimit nr. 52, datë 03.12.2015 të MASR-së.
-Kandidatët 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.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
Mësimdhënie -Kandidatët të kenë përfunduar me sukses studimet me
në Psikologji - diplomën përkatëse në një program studimi të nivelit të parë
Sociologji
(Bachelor) të akredituar:Psikologji-Sociologji, Psikologji,
Sociologji, Pedagogji dhe Punë Sociale.Pranohen edhe
kandidatët që kanë mbaruar studimet në cikilin e parë të
studimeve në fusha të tjera të përafërta, të cilat jane të
akredituara sipas legjislacionit në fuqi.
-Kandidatët në programet e ciklit të dytë të studimeve Master
Shkencor, duhet të dorëzojnë dokumentin vërtetues për
mbrojtjen e gjuhës se huaj sipas Udhëzimit nr.52, datë
03.12.2015 te MASR-së.
-Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit në një program
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studimi të ciklit të parë, të cilët në rast pranimi janë të
detyruar të kryejë njësimin e diplomës pranë MAS-it
brenda afateve kohore të përcaktuar nga legjislacioni në
fuqi.
-Kriter përzgjedhës do të jetë mesatarja aritmetike e
studimeve të kryera në ciklin e parë të studimeve Bachelor
në rend zbritës.
 FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
Cikli i
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Programi

Kriteret e pranimit

Shkenca
Kompjuterike

1.Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë UAMD
- 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 në Multimedia dhe Televizion dixhital
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Informatikë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Informatike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Kompjuterike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Matematike dhe
Informatike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Teknologji Inforacioni
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri
Telekomunikacioni
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Mekatronike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Elektronike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Gjeoinformatikë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Informatikë Ekonomike
3. Nuk kërkohet mesatare specifike
1.Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë UAMD
- 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 në Multimedia dhe Televizion dixhital
2. Nga institucione të tjera të arsimit të lartë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Informatikë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Informatike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Kompjuterike

Shkenca
Kompjuterike

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

- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Matematike dhe
Informatike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Teknologji Inforacioni
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri
Telekomunikacioni
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Mekatronike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Elektronike
- Diplomë Bachelor ose DIND në Inxhinieri Gjeoinformatikë
- Diplomë Bachelor ose DIND në Informatikë Ekonomike
3. Gjuha e Huaj sipas Udhëzimit nr.52, datë 03.12.2015 të
MASR-së
4. Mesatarja mbi 6.5 e shkollës së lartë, në rast se numri i
fituesve është më i vogël se numri minimal i lejuar nga
kriteret ligjore te MASR-së, mesatarja do të ulet deri në
plotësimin e këtij kriteri
 FAKULTETI I SHKENCAVE POLITIKE JURIDIKE
Cikli i
studimeve
Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Programi
Politika dhe
Administrim me
Profil
Administrim
Publik

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 rezultateve të
studimeve të ciklit të parë, Bachelor.
Aplikantët e renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet
nga “koeficientit të konvertimit”, për të cilin propozojmë
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.
Politika dhe
Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
Administrim me përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
Profil
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e rezultateve të
Administrim
studimeve të ciklit të parë, Bachelor.
Financiar
Aplikantët e renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet
nga “koeficientit të konvertimit”, për të cilin propozojmë
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.
E drejtë Publike -Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
Ndërkombëtare -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
UAMD, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
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Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Shkencor)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master
Profesional)

Cikli i dytë i
studimeve
(Master

mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
-Aplikuesit në Ciklin e Dytë të Studimeve, në Fakultetin e
Shkencave Politike Juridike, për Master Shkencor – të
dorëzojnë dokumentë vërtetues për mbrojtjen e gjuhës së
huaj sipas Udhëzimit nr.52 datë 03.12.2015 në fuqi,
minimalisht Niveli B1.
E drejtë Private - 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
UAMD, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
- Aplikuesit në Ciklin e Dytë të Studimeve, në Fakultetin
e Shkencave Politike Juridike, për Master Shkencor – të
dorëzojnë dokumentë vërtetues për mbrojtjen e gjuhës së
huaj sipas Udhëzimit nr.52, date 03.12.2015 në fuqi,
minimalisht Niveli B1.
Gjeopolitika
-Fushat e studimit të aplikantit të jenë: Shkenca Politike,
dhe Sistemet e Histori,Marrëdhënie me Publikun, Drejtësi, Administrimi
Sigurisë
Publik dhe fusha të tjera të ngjashme (Udhëzimi nr.15 i
MASH datë 04.04.2008, kreu III mbi Kushtet e pranimit
në programet e ndryshme të studimit, pika 2,)
-Renditja të bëhët 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.
Politika dhe
Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
Administrim me përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
Profil
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e rezultateve të
Administrim
studimeve të ciklit të parë, Bachelor.
Publik
Aplikantët e renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet
nga “koeficientit të konvertimit”, për të cilin propozojmë
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.
Politika dhe
Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
Administrim me përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
Profil
nënligjor në fuqi edhe në kriterin e rezultateve të
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Profesional)

Administrim
Financiar

studimeve të ciklit të parë, Bachelor.
Aplikantët e renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet
nga “koeficientit të konvertimit”, për të cilin propozojmë
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.
Cikli i dytë i
Politika dhe
Fituesit të shpallen duke u bazuar përveç kritereve të
studimeve
Administrim me përgjithshme të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe
(Master
Profil Drejtim nënligjor në fuqi edhe në kriterin e rezultateve të
Profesional)
Turizëm
studimeve të ciklit të parë, Bachelor.
Aplikantët e renditen në rend zbritës.
Ponderimi i mesatares së ciklit të parë të studimeve bëhet
nga “koeficientit të konvertimit”, për të cilin propozojmë
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.
Cikli i dytë i
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
studimeve
E drejtë Prone Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e ndërthurur
(Master
me koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1 (një) për
Profesional)
studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në UAMD,
dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë mbaruar
studimet bachelor në Universitetet e tjera
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
Cikli i dytë i E drejtë Detare -Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e
studimeve
ndërthurur me koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1
(Master
(një) për studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në
Profesional)
UAMD, dhe 0.8 (zero pikë tetë) për studentët që kanë
mbaruar studimet bachelor në Universitetet e tjera.
Cikli i dytë i
E drejtë
- Rekrutimit të bazohet në mesataren e përgjithshme.
studimeve
Ndërkombëtare -Klasifikimi të bëhet sipas rendit zbritës, duke e
(Master
Tregtare
ndërthurur me koeficientin përllogaritës, i cili të jetë 1
Profesional)
(një) për studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në
UAMD, 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
- Mesatarja e notave sipas VKM duke i rankuar në rend
Infermieri
studimeve
zbritës
Kirurgjikale
(Master
- Studentët duhet të kenë përfunduar studimet në një nga
Profesional)
programet e Shkencave Teknike Mjekësore 3 Vjeçare
bachelor
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