REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS
UDHËZIM
Nr. 17, datë 30.7.2019
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 10, DATË 15.5.2019, “PËR
PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË
PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER
PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË CIKLIT TË DYTE TË
STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”
KREU IV/5 Procedurat e pranimit dhe të regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim
të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të dytë të studimeve, në
institucionet e arsimit të lartë

Aplikimet

Dokumentacioni
per aplikim

Do të zhvillohen pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore, nga data
06.09.2019 deri me datën 19.09.2019
a) diplomën, ose fotokopje të saj të njësuar me origjinalin, të ciklit të parë të
studimeve të përfunduar në Republikën e Shqipërisë . Për diplomat e fituara jashtë
vendit, të diplomës së ciklit të parë të studimeve të përfunduar jashtë vendit, të
shoqëruar me fotokopje të diplomës të njësuar me origjinalin, ose, në mungesë të
saj, të një dokumenti tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është kryer njësimi në
Republikën e Shqipërisë, të lëshuar në vendin ku ka kryer studimet, që i lejon
regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve universitare në vendin përkatës;
b) diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave ose
fotokopje të tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga institucioni përkatës
arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP). Kandidatët
që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara hyrjes në fuqi të vendimit nr. 876,
datë 3.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në vendimin nr. 78,
datë 8.2.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe
pranimet në shkollat e larta publike”, i ndryshuar”, paraqesin dëftesën e pjekurisë
(origjinal ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të konfirmuar nga institucioni
përkatës arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP).
Në qoftë se kandidatët nuk posedojnë dëftesë pjekurie të shkollës së mesme, duhet
të paraqesin dublikatë të dëftesës së pjekurisë, të lëshuar nga drejtoria e shkollës së
mesme ku ka përfunduar shkollën dhe të konfirmuar nga institucioni përkatës
arsimor vendor, përgjegjës për arsimin parauniversitar (DRAP/ZVAP), ose
dokumentin e lëshuar nga Arkivi i Shtetit së bashku me listën e notave;
c) formularin i aplikimit, sipas shtojcës nr. 8
d) fotokopjen e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose
pasaportë);
e) dy fotografi personale.

Dokumentacion
shtesë vetëm për
kandidatët që
aplikojnë për
transferim
studimesh:

Dokumentacion
shtesë vetëm për
kandidatët që
aplikojnë për
program të dytë
studimi:

a) kërkesën drejtuar IAL-së për programin e studimit, në të cilin kërkon të
transferojë studimet (ose formulari i aplikimit);
b) planin e plotë të programit të studimit nga ku transferohet;
c) vërtetim të listës së notave, krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të
shlyer në ciklin e dytë të studimeve, i cili do të shërbejë për ekuivalentimin eventual
të lëndëve të programit të studimit të ndjekur, si dhe programeve/syllabuseve
përkatëse të lëndëve të shlyera.
a) fotokopje e njësuar me origjinalin në Republikën e Shqipërisë të diplomës
universitare të ciklit të dytë të studimeve, së bashku me suplementin e diplomës ose
listën e notave. Për diplomat e fituara jashtë vendit, duhet të dorëzojë dhe
vërtetimin e njohjes në Republikën e Shqipërisë;
b) plani i plotë i programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse, vërtetim i
listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do
të shërbejë për njohjen e provimeve të shlyera dhe/ose e krediteve përkatëse, nëse
kërkohet njohja e provimeve të shlyera dhe/ose e krediteve përkatëse.

Dokumentacion
shtesë vetëm
për shtetasit e
huaj:

a) dëshminë e njohjes së gjuhës shqipe, fituar në Fakultetin e Historisë dhe
Filologjisë të Universitetit të Tiranës (për rastet kur regjistrohet në një program
studimi që zhvillohet në gjuhën shqipe), si dhe të gjuhëve të tjera të njohura nga
kandidati. Shtetasit e huaj që kanë kombësi shqiptare dhe kanë njohuri shumë të
mira të gjuhës shqipe mund të sjellin çdo dokument nga vendi i origjinës që provon
njohjen e gjuhës shqipe. Nga ky detyrim përjashtohen shtetasit e huaj që kanë
përfunduar një cikël/program studimi në gjuhën shqipe në institucione të arsimit të
lartë në Shqipëri.
b) Curriculum Vitae;
c) deklaratën sipas shtojcës nr.4

Dokumentacion
shtesë vetëm për
kandidatët e
kategorive të
veçanta:

a) kandidati me statusin e personit me aftësi të kufizuar, duhet të dorëzojë edhe
fotokopjen e noterizuar të librezës së të verbrit të lëshuar nga Shërbimi Social
Shtetëror ose kopje të noterizuar të vendimit të KMCAP-së;
b) kandidati me statusin e jetimit, duhet të dorëzojë dhe fotokopjen e noterizuar e
dokumentit që certifikon statusin e jetimit të lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror;
c) kandidati rom dhe ballkano-egjiptian, duhet të dorëzojë edhe vetëdeklarim ose
një dokument që vërteton që është rom apo ballkano-egjiptian.

Shpallen listat e
aplikuesve
Shqyrtohen
aplikimet nga
Komisionet
Publikojnë listat
me renditjen e
kandidatëve
Ankimimi

Në vende të dukshme brenda datës 20.09.2019
Brenda datës 30.09.2019

Brenda datës 01.10.2019
Brenda tri ditëve kalendarike

Shpallin listat
përfundimtare
Regjistrimi I
kandidatëve
Në momentin e
regjistrimit
kërkohet edhe
dokumenti
origjinal i
çregjistrimit,
i cili përmban:

Kuotat e
paplotësuara

Brenda datës 10.10.2019
Kryhet pranë sekretarive mësimore në datat 10.10.2019 deri 14.10.2019
i. emrin, atësinë, mbiemrin;
ii. datëlindjen;
iii. vendlindjen;
iv. shtetësinë;
v. numrin e matrikullimit që ka pasur në programin e studimit të ciklit të parë;
vi. emërtimin e IAL-së dhe i programit të studimit të ciklit të parë, si dhe forma e
studimit;
vii. numrin i matrikullimit, si dhe emërtimi i programit të studimit të ciklit të dytë
dhe fakultetit përkatës në IAL-në nga ku transferohet;
viii. ciklin dhe forma e studimit;
ix. datën e regjistrimit në programin e studimit të ofruar nga IAL-ja nga ku
transferohet;
x. datën e ndërprerjes së studimeve
Do të plotësohen me kandidatët e renditur sipas pikëve të fituara mbas vijës së
kuqe, brenda dates 18.10.2019

Dërgojnë pranë
QSHA-së
Brenda datës 16.12.2019
listën e studentëve
të regjistruar

