UDHËZIM
Nr. 18, datë 11.08.2016*
PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE NGA REPUBLIKA E KOSOVËS,
KANDIDATËVE ME ORIGJINË SHQIPTARE NGA MAQEDONIA, MALI I ZI, PRESHEVA, MEDVEGJA DHE
BUJANOVCI, SI DHE KANDIDATËVE ME STATUSIN E PERSONIT ME AFTËSI TË KUFIZUARA , E JETIMIT, SI DHE
ROMËT DHE EGJIPTIANËT, NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E
STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË
CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016–
2017
(Ndryshuar me udhëzimin nr.2, datë 08.02.2017)
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të ligjit nr. 80/2015, datë 22.7.2015, “Për arsimin e lartë dhe
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr. 93/2014, datë
24.7.2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”, të ligjit nr. 7889, datë
14.12.1994, “Për statusin e invalidit”, të ndryshuar, të ligjit nr. 8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”,
të ndryshuar, të ligjit nr. 8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar, të ligjit nr. 8626, datë
22.6.2000, “Për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të ligjit nr. 9355, datë
10.3.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, si dhe të vendimit të Këshillit të
Ministrave nr. 407, datë 1.6.2016, “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, për vitin akademik 2016–2017”,
UDHËZOJ:
KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi,
Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, si dhe kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar e
jetimit, romët dhe egjiptianët, aplikojnë pranë institucioneve të arsimit të lartë (IAL), nga data 12–19 gusht
2016 në programet e studimit ku janë parashikuar kuotat përkatëse nga IAL-ja. Kuotat e parashikuara për
kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, të paplotësuara janë të hapura për aplikimin për
të gjithë kategorinë e kandidatëve, persona me aftësi të kufizuara.
2. Kandidatët që aplikojnë në programe studimi për të cilat është parashikuar konkurs pranimi,
aplikojnë pranë IAL-ve respektive, deri në datën 24 gusht 2016. Në të njëjtën datë, IAL-të shpallin listën e
kandidatëve që do të marrin pjesë në konkurs, e cila bëhet publike në mjediset e IAL-ve dhe faqet elektronike
zyrtare. Konkurset e pranimit zhvillohen nga data 25–30 gusht 2016.
3. Aplikimi të kryhet vetëm nga kandidatët që kanë përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm
dhe që plotësojnë kriterin e mesatares të përcaktuar në vendimin nr. 407, datë 1.6.2016, “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, për vitin akademik
2016–2017”, si dhe plotësojnë kriteret e pranimit të vendosura nga vetë IAL-të për programet e studimit për
të cilat aplikojnë. Përjashtohen nga kriteri i notës mesatare kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e
*
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programeve të studimit me karakter profesional.
4. Kandidatët kanë të drejtë të aplikojnë deri në 10 programe studimi në një ose disa IAL.
KREU II
DOKUMENTACIONI I APLIKIMIT
1. Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali
i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, si dhe kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, e
jetimit, romët dhe egjiptianët, në momentin e aplikimit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm:
1.1 Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia,
Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja:
a) Formulari i aplikimit sipas formatit të shtojcës nr. 1.
b) Kopje të dokumentit të lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, që vërteton se diploma e
arsimit të mesëm është në proces njohjeje, të shoqëruar me fotokopje të diplomës/dëftesës dhe listës së
notave.
Në momentin e regjistrimit, kandidati fitues duhet të dorëzojë pranë IAL-ve, deklaratën
bashkëlidhur këtij udhëzimi (shtojca 3), si dhe kopje të noterizuar në Republikën e Shqipërisë (dhe e
përkthyer në gjuhën shqipe nëse është lëshuar në gjuhë të huaj), të diplomës së Maturës Shtetërore së
bashku me certifikatën e notave ose diplomën/dëftesën e shkollës së mesme të fituar në vendin përkatës, së
bashku me certifikatën e notave, të legalizuar nga autoritetet drejtuese, vendore apo qendrore, të vendit ku
ka përfunduar studimet, si dhe dokumentin e njohjes në Republikën e Shqipërisë nga komisioni i posaçëm
për njohjen e diplomave të arsimit të mesëm në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Në rast se kandidati/ja ka
përfunduar shkollën e mesme në Shqipëri, dorëzon kopje të noterizuar të Maturës Shtetërore së bashku me
certifikatën e notave;
c) Dokument identifikimi (kartë identiteti, pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja e
dokumentit të identifikimit;
d) Dy fotografi personale;
e) Kopje të mandatpagesës;
1.2 Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, e jetimit, romët dhe egjiptianët:
a) Formulari i aplikimit sipas formatit të shtojcës nr. 2, bashkëlidhur këtij udhëzimi;
b) Kopje të diplomës/dëftesës dhe listës së notave.
Në momentin e regjistrimit kandidati fitues duhet të dorëzojë pranë IAL-ve, deklaratën bashkëlidhur
këtij udhëzimi (shtojca 3), si dhe kopje të njësuar me origjinalin të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku
me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar të
barasvlershme me të në Shqipëri dhe të njohur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS). Kandidati që ka
përfunduar shkollën e mesme në Republikën e Shqipërisë përpara vitit 2011, të dorëzojë kopje të njësuar me
origjinalin të dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme. Në mungesë të diplomës së Maturës Shtetërore apo
dëftesës së pjekurisë së shkollës së mesme duhet të paraqesë, respektivisht, vërtetim notash të Maturës
Shtetërore të lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Provimeve (AKP) ose dublikatë të dëftesës së pjekurisë të
lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe të vërtetuar në njësinë arsimore vendore (drejtorinë arsimore
rajonale/zyra arsimore) përkatëse ose listën e notave të shkollës së mesme të lëshuar nga Arkivi i Shtetit;
c) Fotokopja e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti, letërnjoftim ose pasaportë);
d) Dy fotografi personale;
e) Kopje të mandatpagesës.
1.2.1 Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, përveç dokumentacionit të
parashikuar në pikën 1.2 duhet të dorëzojnë kopje të vërtetimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të
Aftësisë për Punë (KMCAP).
1.2.2 Shfuqizuar.
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me statusin e jetimit, përveç dokumentacionit të parashikuar në pikën 1.2 duhet të dorëzojnë dhe
kopje të dokumentit që certifikon statusin e jetimit të lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror.
1.2.4 Kandidatët romë dhe egjiptianë, përveç dokumentacionit të parashikuar në pikën 1.2 duhet të
dorëzojnë dhe vetëdeklarim ose një dokument që vërteton që është rom apo egjiptian.
Për përzgjedhjen e kandidatëve romë dhe egjiptianë, IAL-të marrin dhe ekspertizën e Ministrisë së
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
1.2.5 Në rastet e aplikimeve nga kandidatët nga kategori të tjera të personave me aftësi të
kufizuara, përveç dokumentacionit të parashikuar në pikën 1.2, duhet të dorëzojnë dhe kopje të vendimit të
Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).
Në momentin e regjistrimit si kandidat fitues vendimi i Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë
për Punë depozitohet si kopje e njësuar me origjinalin.
KREU III
PROCEDURA E APLIKIMIT, PËRZGJEDHJES DHE REGJISTRIMIT
1. Kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali
i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, si dhe kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar e
jetimit, romët dhe egjiptianët përpara aplikimit, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 200 lekë për
program studimi, në zyrat e Postës Shqiptare në llogari të çdo IAL-je pranë të cilit aplikon.
2. Aplikimi për programet e studimit në IAL dërgohet me postë pranë sekretarive mësimore ose
depozitohet në zyrën e protokollit të njësive kryesore të IAL-ve.
3. Sekretaritë mësimore mbajnë regjistër për aplikimet e depozituara. Me depozitimin e aplikimit,
njësitë kryesore përllogaritin mesatare për çdo kandidat në përputhje me vendimin nr. 407, datë 1.6.2016,
“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 institucione të arsimit të lartë, për vitin
akademik 2016–2017”. Për kandidatët të cilët nuk plotësojnë kriterin e notës mesatare njoftohen nga
sekretaritë mësimore për ndërprerjen e aplikimit.
4. IAL-të kryejnë procesin e përzgjedhjes së kandidatëve fitues në bazë të kritereve të përcaktuara
nga ana e tyre. IAL-të, për çdo program studimi që ofrojnë, publikojnë listat e renditjes së kandidatëve dhe
formulën/mënyrën e përzgjedhjes. IAL-të, në datën 5 shtator 2016, publikojnë në mjedise të dukshme dhe
faqen e tyre zyrtare të internetit listën jopërfundimtare të fituesve të identifikuar me ID-në e kandidatit, duke
respektuar përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale.
5. Kandidatët kanë të drejtën e ankimimit brenda tri ditëve kalendarike nga data e shpalljes së
rezultateve. IAL-të detyrohen të shprehen me vendim të argumentuar lidhur me ankimimin brenda dy ditëve
pune nga data e paraqitjes së ankesave. Vendimet e IAL-ve ankimohen në gjykatën kompetente.
6. IAL-të shpallin listat përfundimtare të kandidatëve fitues të identifikuar me ID-në e kandidatit, në
faqet elektronike zyrtare dhe në mjediset e tyre, në datën 12 shtator 2016, duke respektuar përcaktimet e
kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale.
7. Kandidatët regjistrohen vetëm në njërin nga programet e studimit ku janë shpallur fitues brenda
datës 19 shtator 2016. Regjistrimi i kryer konsiderohet përfundimtar dhe kandidati nuk mund të heqë dorë
për t’u regjistruar në një program tjetër studimi.
8. Pas datës 19 shtator 2016, sekretaritë mësimore në njësitë kryesore të IAL-ve, për kuotat e
paplotësuara, njoftojnë kandidatët të renditur sipas listës së shpallur, të cilët nuk janë regjistruar në një
program tjetër studimi. Kandidatët e shpallur fitues dhe të regjistruar në një program tjetër studimi nuk
ftohen për të plotësuar këto kuota.
9. IAL-të, brenda datës 6 tetor 2016 përfundojnë regjistrimin e të gjithë kandidatëve fitues.
10. IAL-të, brenda datës 7 tetor 2016, dërgojnë pranë Agjencisë Kombëtare të Provimeve dhe
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit listën e studentëve të regjistruar, në formë shkresore dhe elektronike në
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format Excel, me qëllim pajisjen me numër matrikullimi. Për të gjithë emrat e studentëve të dërguar pas kësaj
date nuk do të procedohet me dhënien e numrave të matrikullimit dhe do të kërkohet nga AKP-ja çregjistrimi
i tyre.
11. Ngarkohet për zbatimin e këtij udhëzimi, Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtoria e Arsimit të Lartë
dhe Shkencës në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe institucionet e
arsimit të lartë.
MINISTRI I ARSIMIT DHE SPORTIT
Lindita Nikolla
Shtojca nr. 1
Tiranë, më ____.____.2016
Formular aplikimi
1. Unë i nënshkruari _________________________________ , lindur më ________________
emër, atësi, mbiemër

me kartë identiteti/pasaportë nr. ________________________
E-mail: __________________________, tel: __________________________
Kërkoj të regjistrohem në programin e studimit ___________________ në IAL ________________.
Deklaroj se aplikoj me kuotat për kandidatët me kombësi shqiptare nga trojet (të shënohet me “x”
1. vendi nga vjen kandidati):
□ Republika e Kosovës;
□ Mali i zi;
□ Maqedonia;
□ Presheva;
□ Bujanovci;
□ Medvegja;
2. Autorizoj institucionin e arsimit të lartë të sipërcituara dhe Agjencinë Kombëtare të Provimeve për
trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të aplikimit dhe regjistrimit për vazhdimin e studimeve
universitare në institucionin e sipërcituar, si dhe publikimin e tyre.
3. Deklaroj se do të regjistrohem vetëm në një nga programet e studimit në të cilin do të shpallem
fitues për vitin akademik 2016–2017.
4. Deklaroj se nuk po ndjek ndonjë program tjetër studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë,
dhe se nuk do të ndjek njëkohësisht një program tjetër studimi, deri në përfundimin e programit të studimit
ku po aplikoj.
5. Deklaroj se jam njohur me udhëzimin përkatës dhe jam i qartë për procedurat e aplikimit,
përzgjedhjes dhe regjistrimit.
6. Deklaroj vërtetësinë e të dhënave dhe të dokumenteve të paraqitura. Jam i vetëdijshëm se, në rast
deklarimi të të dhënave të pavërteta apo të paraqitjes së dokumenteve të falsifikuara apo me të dhëna jo të
vërteta, jam subjekt i masave të parashikuara në Kodin Penal dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi. Në
rast dyshimi për vërtetësinë e informacionit të deklaruar, Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe/ose IAL-ja
nisin procedurën e kontrollit të tyre, duke ua përcjellë këto të dhëna eventualisht edhe organeve
kompetente.
____________________
Emër, atësi, mbiemër i kandidatit
Firma
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Shtojca nr. 2

Tiranë, më ____.____.2016

Formular aplikimi
Unë i nënshkruari _________________________________ , lindur më ________________
emër, atësi, mbiemër

me kartë identiteti/pasaportë nr. ________________________
7. Kërkoj të regjistrohem në programin e studimit _______________________ në IAL ___________.
8. Deklaroj se jam (të shënohet me “x” kategoria):
□ i/e verbër;
□ jetim;
□ invalid paraplegjik/tetraplegjik;
□ rom;
□ të tjerë (PAK);
□ egjiptian.
9. Autorizoj institucionet e arsimit të lartë të sipërcituara dhe Agjencinë Kombëtare të Provimeve për
trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të aplikimit dhe regjistrimit për vazhdimin e studimeve
universitare në institucionin e sipërcituar, si dhe publikimin e tyre.
10. Deklaroj se do të regjistrohem vetëm në një nga programet e studimit në të cilin do të shpallem fitues
për vitin akademik 2016–2017.
11. Deklaroj se nuk po ndjek ndonjë program tjetër studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë, dhe
se nuk do të ndjek njëkohësisht një program tjetër studimi, deri në përfundimin e programit të studimit ku po
aplikoj.
12. Deklaroj se jam njohur me udhëzimin “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit të kandidatëve
nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja
dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e personit me aftësi të kufizuar, jetimit, romët
dhe ballkano-egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter
profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet
e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016–2017” dhe jam i qartë për procedurat e aplikimit, përzgjedhjes dhe
regjistrimit.
13. Deklaroj vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve të paraqitura. Jam i vetëdijshëm se, në rast
deklarimi të të dhënave të pavërteta apo të paraqitjes së dokumenteve të falsifikuara apo me të dhëna jo të
vërteta, jam subjekt i masave të parashikuara në Kodin Penal dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi. Në
rast dyshimi për vërtetësinë e informacionit të deklaruar, Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe IAL-ja nisin
procedurën e kontrollit të tyre duke ua përcjellë këto të dhëna eventualisht edhe organeve kompetente.
____________________
Emër, atësi, mbiemër i kandidatit
Firma
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Shtojca nr. 3
DEKLARATË
Unë i nënshkruari ____________________________________, lindur më __________________,
me kartë identiteti, pasaportë nr. ____________________________.
1. Autorizoj institucionin e arsimit të lartë ________________________________, Ministrinë e Arsimit dhe
Sportit dhe Agjencinë Kombëtare të Provimeve, për trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të
aplikimit dhe regjistrimit për vazhdimin e studimeve universitare në institucionin e sipërcituar, si dhe
publikimin eventual të tyre. Autorizoj, gjithashtu Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Agjencinë Kombëtare të
Provimeve, për kryerjen e të gjitha verifikimeve dhe marrjen e të gjitha informacioneve, lidhur me studimet
universitare ku kam aplikuar për t’u regjistruar, periudhën e studimeve të kryera më parë dhe çdolloj
verifikimi tjetër që lidhet me sa më sipër.
2. Deklaroj se do të regjistrohem vetëm në një nga programet e studimit në të cilin do të shpallem fitues për
vitin akademik 2016–2017.
3. Deklaroj se nuk po ndjek ndonjë program tjetër studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë, dhe se
nuk do të ndjek njëkohësisht një program tjetër studimi, deri në përfundimin e programit të studimit ku po
aplikoj.
4. Deklaroj vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve të paraqitura. Jam i vetëdijshëm se, në rast deklarimi
të të dhënave të pavërteta apo të paraqitjes së dokumenteve të falsifikuara apo me të dhëna jo të vërteta,
jam subjekt i masave të parashikuara në Kodin Penal dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Në rast
dyshimi për vërtetësinë e informacionit të deklaruar, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe/ose Agjencia
Kombëtare e Provimeve, dhe/ose IAL-ja nisin procedurën e kontrollit të tyre, duke ua përcjellë këto të dhëna
eventualisht edhe organeve kompetente.
________________________________
Emër, atësi, mbiemër i kandidatit
mësimore

_____________________________________
Emër, atësi, mbiemër i punonjësit të sekretarisë

Firma:

Firma:

Vendi: _________________

Data: ____ . ____. ___
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