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KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN E 

TIRANËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 

Kriteret e miratuara nga Universiteti i Tiranës për pranimet në ciklin e dytë të studimeve për vitin 

akademik 2020-2021, janë si më poshtë: 

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

 

1. Master i Shkencave Inxhinieri Matematike dhe Informatike  

• Nota mesatare sa më e lartë. 

• Kandidati të ketë mbaruar Bachelor në Programin “Inxhinieri Matematike dhe Informatike”, 

ose “Matematikë” në FSHN ose programe të ngjashme brenda ose jashtë vendit. Për kandidatët 

që nuk kanë mbaruar Bachelor IMI, mesatarja e notave duhet të jetë jo më e vogël se 7. 

 

2. Master Profesional Inxhinieri Matematike dhe Informatike  

• Nota mesatare  

• Kandidati të ketë mbaruar Bachelor në Programin “Inxhinieri Matematike dhe Informatike” 

ose programe të ngjashme brenda ose jashtë vendit. Për kandidatët që nuk kanë mbaruar 

Bachelor IMI, mesatarja e notave duhet të jetë jo më e vogël se 6.5. 

 

3. Master i Shkencave në Informatikë  

• Të ketë mbaruar Ciklin e Parë të Studimeve “ Bachelor në Informatikë” dhe “ Teknologji 

Informacioni dhe Komunikimi” si dhe programe studimi të njëvlefshme me to sipas 

koeficientëve të mëposhtëm: 

- FSHN, UT, koeficienti 1.2. 

- UPT/FE, koeficienti 1. 

- Universitetet publike, koeficienti 0.8. 

- Universitetet jo publike, koeficienti 0.7. 

4. Master i Shkencave në Teknologji Informacioni  

• Të ketë mbaruar Ciklin e Parë të Studimeve “ Bachelor në Informatikë” dhe “ Teknologji 

Informacioni dhe Komunikimi” si dhe programe studimi të njëvlefshme me to me to sipas 

koeficientëve të mëposhtëm: 

- FSHN, UT, koeficienti 1.2. 

- UPT/FE, koeficienti 1. 

- Universitetet publike, koeficienti 0.8. 

- Universitetet jo publike, koeficienti 0.7. 
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5. Master i Shkencave AML Informatikë  

• Të ketë mbaruar Ciklin e Parë të Studimeve “ Bachelor në Informatikë” dhe “ Teknologji 

Informacioni dhe Komunikimi” si dhe programe studimi të njëvlefshme me to. 

 

6. Master Profesional në Informatikë Biznesi  

• Të ketë mbaruar Ciklin e Parë të Studimeve “ Bachelor në Informatikë” dhe “ Teknologji 

Informacioni dhe Komunikimi” si dhe Inxhinieri Matematike dhe Informatike, Matematikë 

pranë fakultetit tonë,  “Informatikë Ekonomike” pranë Fakultetit të Ekonomisë,  Degët e “ 

Inxhinieri Informatikë” , “Inxhinieri Elektronike”, “ Inxhinieri Telekomunikacioni” pranë 

Universitetit Politeknik si dhe programe studimi të njëvlefshme me to. 

7. Master Profesional në Teknologji Informacioni  

• Të ketë mbaruar Ciklin e Parë të Studimeve “ Bachelor në Informatikë” dhe “ Teknologji 

Informacioni dhe Komunikimi” si dhe Inxhinieri Matematike dhe Informatike, Matematikë 

pranë fakultetit tonë,  “Informatikë Ekonomike” pranë Fakultetit të Ekonomisë,  Degët e “ 

Inxhinieri Informatikë” , “Inxhinieri Elektronike”, “ Inxhinieri Telekomunikacioni” pranë 

Universitetit Politeknik si dhe programe studimi të njëvlefshme me to. 

 

8. Master i Shkencave në Fizikë  

• Kandidatët duhet të jenë diplomuar në Ciklin e Parë të studimeve (“Bachelor”) në Universitetet 

e vendit ose të huaja në programet: Fizikë, Fizikë–Matematikë, Matematikë Inxhinierike, 

Fizikë Inxhinierike, Kimi, Biologji, Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji 

Ushqimore, Bioteknologji.  

 

9. Master i Shkencave AML në Fizikë 

• Kandidatët duhet të  jenë diplomuar në Ciklin e Parë të studimeve (“Bachelor”) në 

Universitetet e vendit ose të huaja në programet : Fizikë, Fizikë–Matematikë, Matematikë 

Inxhinierike, Fizikë Inxhinierike, Kimi, Biologji, Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe 

Teknologji Ushqimore, Bioteknologji. 

 

 Shënim: Pranimet në programet 8 dhe 9 do të bëhen duke i renditur studentët sipas notës mesatare brenda 

kuotave të pranimit. 

Si vlerë për mesataren e studentëve të  degës “Fizikë” , FSHN do të merret mesatarja e tre viteve “Bachelor” 

shumëzuar me koeficientin 1.3, ndërkohë që për aplikantët e tjerë do të shumëzohet me koeficentin 1. 

 

10. Master i Shkencave në Matematikë 

• Kandidati duhet të ketë  përfunduar studimet në një program studimi të ciklit të parë sipas 

listës së mëposhtme ose në një program studimi ekuivalent me të sipas përcaktimeve të ligjit 

nr. 80/2015 datë 22.07.2015  “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL në RSH” 

Përparësi kanë kandidatët që kanë përfunduar studimet e ciklit të parë në Universitetin  e Tiranës. 
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Lista e programeve të studimit që mundësojnë pranimin në këtë program studimi të renditur sipas përparësisë, 

është si më poshtë: 

 

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në Fakultetin  e Shkencave të Natyrës 

(Universiteti i Tiranës).   

• Programi i studimit “Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike” në Fakultetin  e 

Shkencave të Natyrës (Universiteti i Tiranës) me notë mesatare të përgjithshme mbi 5.5. 

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në universitetet e tjera të vendit me notë 

mesatare të përgjithshme mbi 5.5. 

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në universitete jashtë vendit, me diplomë të 

njësuar në Ministrinë e Arsimit e të Sporteve me mesatare të specialitetit mbi 5.5. 

• Programi i studimit “Bachelor” me dy drejtime ku njëri është Matematikë, si  “Matematikë-

Fizikë”, “Matematikë-Informatikë”,  etj në universitetet e tjera të vendit me mesatare të 

përgjithshme e atë të specialitetit mbi 6. 

Vlerësimi i këtyre programeve studimi të ciklit të parë që lejojnë pranimin në këtë program  

studimi kryhet nga Departamenti i Matematikës, përgjegjës për këtë program.  

Në rast të mos mbushjes së numrit minimal të studentëve për hapjen e programit të studimit “Master” të caktuar 

nga MASR, Departamenti mund të ulë notat minimale të paraqitura deri në mbushjen e atij numri.  

 

11. Master i Shkencave AML Matematikë 

 

Kandidati duhet të ketë  përfunduar studimet në një program studimi të ciklit të parësipas listës së mëposhtme 

ose në një program studimi ekuivalent me të sipas përcaktimeve të ligjit nr. 80/2015 “për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në IAL në RSH” 

Përparësi kanë kandidatët që kanë përfunduar studimet e ciklit të parë në Universitetin e Tiranës. 

Lista e programeve të studimit që mundësojnë pranimin në këtë program studimi të renditur sipas përparësisë, 

është si më poshtë:  

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në Fakultetin  e Shkencave të Natyrës 

(Universiteti i Tiranës) me notë mesatare të përgjithshme mbi 5.2. 

• Programi i studimit “Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike” në Fakultetin  e 

Shkencave të Natyrës (Universiteti i Tiranës) me notë mesatare të përgjithshme mbi 6. 

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në universitetet e tjera të vendit me notë 

mesatare të përgjithshme mbi 6. 

• Programi i studimit “Bachelor në Matematikë” në universitete jashtë vendit me notë mesatare të 

përgjithshme mbi 6. 

• Programi i studimit “Bachelor në Informatikë” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UT apo 

në universitete jashtë vendit me notë mesatare të përgjithshme mbi 6. 
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• Programi i studimit “Bachelor në Fizikë” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të UT apo në 

universitetet jashtë vendit me notë mesatare të përgjithshme mbi 6.5. 

• Programi i studimit “Bachelor në Inxhinieri Matematike” në Universitetin Politeknik të Tiranës 

apo në universitetet jashtë vendit me notë mesatare të përgjithshme mbi 6. 

• Programe studimi “Bachelor" me dy drejtime, ku njëri nga të cilët është matematikë si  

“Matematikë-Fizikë”, “Matematikë-Informatikë” etj në universitetet e tjera të vendit me 

mesatare të përgjithshme e atë të specialitetit mbi 6. 

Vlerësimi i programeve të studimit të ciklit të parë që lejojnë pranimin në këtë program studimi kryhet nga 

Departamenti i Matematikës, përgjegjës për këtë program.  

 

12. Master i Shkencave Bioteknologji Molekulare dhe Industriale 

Pa plotësim të njohurive formuese para hyrjes në program; 

 

Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë 

 
1. Dega Bioteknologji, FSHN, UT 

2. Dega Biologji, FSHN, UT. 

3. Dega Kimi Ushqimore, FSHN, UT. 

Nga institucione të tjera të arsimit të lartë 

 Universiteti “Eqerem Çabej”, Gjirokastër. 

Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT. 

Programet: Agromjedis dhe Ekologji, 

Hortikulturë, Mbrojtje bimësh, Prodhim Bimor, 

Teknologji Agroushqimore, Akuakulturë dhe 

Menaxhim Peshkimi. 

Programi Biologji-kimi, Universiteti “Fan Noli”, 

Korçë. Programet: Biologji-Kimi; Mjeksi e 

bimëve dhe Hortikulturë, Universiteti “Luigj 

Gurakuqi”. Programi Biologji-Kimi, Universiteti 

“Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Programi 

Biologji-Kimi. Universiteti “Ismail Qemali”, 

Vlorë.  Programi Biologji.Programet Inxhinieri 

Mjedisi, Universiteti Politeknik. 

 

Kritere të tjera pranimi: 

1 Të kenë Diploma të Nivelit të Parë në Degët e Përmendura në pikëna) dhe b). 

2. Jo më vonë se 5 vjet pas diplomimit. 

tel:+355


        __________________________________________________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

                                    

                                                                                                                      

 

Adresa: Sheshi “Nënë Tereza”, Rektorati i UT-së, Tiranë, Tel:+355 4  2228402/ Fax: +355 4 223981 

 

3. Nëse numri i kërkesave tejkalon numrin e kuotave të miratuara, përzgjedhja bëhet 

bazuar në notën mesatare. 

 

13. Master Profesional Bioteknologji Mjedisore 

 

1. Të zotërojnë BSc; ose MSc; ose Diplomë të integruar të nivelit të dytë; ose Diplomë 

sipas sistemit të vjetër. 

 

2. 

Nëse numri i studentëve të interesuar është më i madh se ai i propozuar, do ti 

nënshtrohen konkursit të pranimit. 

3. Kriter seleksionues është nota mesatare e ciklit të parë të studimeve. 

 

 

 

Proçedurat e pranimit të studentëve dhe të njohjes së krediteve universitare të fituara më parë prej tyre  

pa plotësim të njohurive formuese para hyrjes në program; 

 

Nga i njëjti institucion i arsimit të lartë 

 
1. Bioteknologji, FSHN, UT 

2. Biologji, FSHN, UT 

3. Dega Kimi Industriale, FSHN, UT. 

Nga institucione të tjera të arsimit të lartë 

 
Fakulteti Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT. Programet: Agromjedis dhe 

Ekologji, Hortikulturë, Mbrojtje bimësh, Prodhim Bimor, Teknologji 

Agroushqimore, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi.Universiteti 

“Eqerem Çabej”, Gjirokastër, Programi Biologji-kimi.Universiteti “Fan 

Noli”, Korçë, Programet: Biologji-Kimi. Mjeksi e bimëve dhe 

Hortikulturë, Universiteti “Luigj Gurakuqi “. Programi Biologji-

KimiUniversiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.Programi Biologji-

KimiUniversiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.Fakulteti i Inxhinierisë së 

Ndërtimit, UPTDrejtimi: Inxhinieri Mjedisi 
 

 

 

 

14. Master i Shkencave në “Biologji Molekulare”  
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Shënim: Studentët të cilët kanë përfunduar “Bachelor në Biologji”, FSHN, UT, të kenë koeficientin e 

përllogaritjes 1, ndërsa studentët të cilët kanë mbaruar “Bachelor në Bioteknologji”, FSHN, UT, vetëm për 

drejtimin AML, të kenë koeficientin 1;  

Të gjithë studentët të cilët kanë përfunduar studimet në programet e Universiteteve të tjera publike si dhe 

departamentin e Bioteknologjisë të përmendura si më poshtë, të kenë koeficientin 0.8. 

• Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet në programet e studimit të ngjashme në 

“Universitetin e Shkodrës”, “Universitetin e Elbasanit”, “Universitetin e Gjirokastrës”, 

“Universitetin e Vlorës”, “Universitetin e Korçës”, “Universitetin e Durrësit”, “Universitetin 

Mjekësor”, “Departamenti i Bioteknologjisë, FSHN, UT”. 

15. Master i Shkencave në Biologji Mjedisore 

 

• Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet në programet e studimit të ngjashme në Universitetin 

e Shkodrës”, “Universitetin e Elbasanit”, “Universitetin e Gjirokastrës”, “Universitetin e Vlorës”, 

“Universitetin e Korçës”, Universitetin Politeknik të Tiranës, “Departamenti i Bioteknologjisë, 

FSHN, UT”.  

16. Mater i Shkencave AML Biologji 

• Kandidatët duhet të kenë përfunduar studimet në programet e studimit të ngjashme në 

“Universitetin e Shkodrës”, “Universiteti e Elbasanit”, “Universitetin e Gjirokastrës”, 

“Universitetin e Vlorës”, “Universitetin e Korçës”, “Universitetin e Durrësit”, “Universitetin 

Mjekësor”, “Departamenti i Bioteknologjisë, FSHN, UT”.  

 

17. Master i Shkencave në: Kimi industriale e mjedisore 

Të ketë përfunduar: 

• Bachelor në : Kimi Industriale e Mjedisore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Kimi e Teknologji Ushqimore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Kimi 

18. Master i Shkencave në: Shkencat e teknologjitë ushqimore 

      Të ketë përfunduar: 

• Bachelor në : Kimi e Teknologji Ushqimore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Kimi Industriale e Mjedisore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Kimi, FSHN, UT 

• Farmaci, UMT 

• Bachelor në: Teknologji agroushqimore, UBT 

19. Master i Shkencave në: Inxhinieri e proceseve kimike 

       Të ketë përfunduar: 

• Bachelor në : Kimi e Teknologji Ushqimore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Kimi Industriale e Mjedisore, FSHN, UT 

• Bachelor në : Inxhinieri mekanike, UPT 

• Bachelor në: Kimi Mjedisi, UPT 

 

Shënim: Për çdo drejtim masteri me numër rendor 16, 17, 18, brenda kuotave kriteri renditës është nota 

mesatare. 
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20. Master i Shkencave Kimi 

 

• Kandidati duhet të zotërojë diplomën Bachelor “Kimi”, Bachelor “Kimi Industriale dhe 

mjedisore”, Bachelor “Kimi Ushqimore” 

Renditja e kandidatëve bëhet sipas mesatares se ponderuar duke patur parasysh kreditet e lëndëve shumëzuar 

me koeficientët 1 për Kimi dhe 0.9 për të tjerat. 

 

21. Master i Shkencave AML Kimi 

• Kandidati duhet të zotërojë diplomës Bachelor “Kimi”, “Kimi dhe Teknologji Ushqimore”, 

“Kimi Industriale dhe Mjedisore”, “Biologji”, “Bioteknologji”, “Biologji-Kimi”. 

Renditja e kandidatëve bëhet sipas mesatares se ponderuar duke patur parasysh kreditet e lëndëve shumëzuar 

me koeficientët 1 për Kimi dhe 0.9 për të tjerat. 

 

 

 Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

Kriteret e pranimit të studentëve në ciklit të dytë të studimeve “Master i Shkencave” në Fakultetitn e 

Historisë dhe Filologjisë, UT, për vitin akademik 2020-2021 do të jenë si vijon: 

1. Të kenë dhënë një prej pesë gjuhëve të huaja të BE-së, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 

italisht, spanjisht, në nivelin B1, sipas Vendimit nr 18, dt 13.07.2016, të Senatit Akademik të 

UT-së. 

2. Kanë përparësi: 

- Studentët të cilët kanë përfunduar studimet Bachelor, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. 

 

- Studentët që kanë përfunduar studimet e Ciklit të parë në degë të njëjta të Universiteteve 

Publike të akredituara. 

 

- Studentët që kanë përfunduar studimet e Ciklit të parë në degë të përafërta të Universitetit të 

Tiranës. 

 

- Studentë të cilët janë diplomuar jashtë vendit në Universitet me programe më lëndë të njëjta ose 

të përafërta. 

 

- Studentë që kanë përfunduar studimet e Ciklit të parë në degë të njëjta apo të përafërta të 

Universiteteve private të akredituara. 

 

3.       Renditja e secilit fitues bëhet sipas kritereve të mësipërme duke respektuar notën mesatare. 
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Kriteret e pranimit të studentëve në ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional” në Fakultetitn e 

Historisë dhe Filologjisë, UT, për vitin akademik 2020-2021 do të jenë si vijon: 

1. Kanë përparësi: 

- Studentët të cilët kanë përfunduar studimet Bachelor, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. 

 

- Studentët që kanë përfunduar studimet e Ciklit të parë në degë njëjta në Universitete Publike 

dhe Private të akredituara. 

 

- Studentë të cilët janë diplomuar jashtë vendit në Universitet me programe të njëjta ose të 

përafërta, të akredituara. 

 

 

 

2. Renditja e secilit fitues bëhet sipas kritereve të mësipërme duke respektuar notën mesatare. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në ciklit të dytë të studimeve “Master Profesional në Mësuesi” në 

Fakultetitn e Historisë dhe Filologjisë, UT, për vitin akademik 2020-2021 do të jenë si vijon: 

1. Kanë përparësi: 

- Studentët të cilët kanë përfunduar studimet Bachelor, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë. 

 

- Studentët që kanë përfunduar studimet e Ciklit të parë në degë njëjta në Universitete Publike 

dhe Private të akredituara. 

 

- Studentë të cilët janë diplomuar jashtë vendit në Universitet me programe të njëjta ose të 

përafërta, të akredituara. 

 

 

2. Renditja e secilit fitues bëhet sipas kritereve të mësipërme duke respektuar notën mesatare. 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 
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Për pranimet në ciklin e dytë të studimeve në vitin akademik 2020-2021 u vendos si kriter: 

Master i Shkencave në: 

1. Mësuesi për gjuhën Angleze 

2. Mësuesi për gjuhën Italiane 

3. Mësuesi për gjuhën Frënge 

4. Mësuesi për gjuhën Gjermane 

5. Mësuesi për gjuhën Greke  

6. Mësuesi për gjuhën Turke 

 

1. Kandidatët të kenë përfunduar programin e ciklit të parë të studimeve në gjuhën përkatëse, për të 

cilën do të thellojnë studimet në mësuesi, në një universitet të akredituar brenda apo jashtë vendit dhe 

të njohur nga MASR-ja. 

Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunim Ndërkulturor dhe Turistik 

1. Kandidatët të kenë përfunduar programin e ciklit të parë të studimeve në një universitet të akredituar 

brenda apo jashtë vendit dhe të njohur nga MASR-ja, si dhe plotëson kushtet e parashikuara në ligjin 

Nr. 80/2015, Nenin 76, pika 4 mb njohjen e gjuhës së huaj. 

Master i Shkencave në Përkthim teknik-letrar dhe interpretim 

1. Kandidatët të kenë përfunduar programin e ciklit të parë të studimeve në një universitet të akredituar 

brenda apo jashtë vendit dhe të njohur nga MASR-ja, si dhe plotëson kushtet e parashikuara në ligjin 

Nr. 80/2015, Nenin 76, pika 4 mb njohjen e gjuhës së huaj. 

2. Për studentët që zgjedhin të aplikojnë për këtë program studimi dhe kanë gjuhë B gjuhën angleze 

mesatarja e pranimit është mbi 8 (tetë). Kandidatët i nënshtrohen provimeve seleksionuese me shkrim 

dhe me gojë. 

Master Profesional në Përkthim me profil përkthyes 

Kandidatët të kenë përfunduar programin e ciklit të parë të studimeve në një universitet të akredituar 

brenda apo jashtë vendit dhe të njohur nga MASR-ja. 

 

 

 

 

 

Fakulteti i Shkencave Sociale 
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Master i Shkencave 

Kriteret e përgjithshme dhe përzgjedhëse 

1. Gjuha e huaj nivel B1 e certifikuar me teste ndërkombëtare 

2. Kanë prioritet studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Universitetit të Tiranës 

3. Të kenë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë të studimeve universitare 

4. Kandidatët fitues do të shpallen sipas rendit zbritëstë notes mesatare të ciklit të pare të studimeve 

universitare. 

Kriteret specifike dhe fushat specifike të studimit nga të cilat pranohen kandidatët që kanë përfunduar 

studimet universitare të ciklit të pare. 

 

Programet e studimit e Master i Shkencave 

1. Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Sociologji”, “Filozofi-Sociologji”, “Psikologji-

Sociologji” dhe “Antropologji dhe Sociologji”. 

2. Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Shkenca Sociale” dhe “Shkenca Humane”. 

3. Çështje të Fëmijës dhe Familjes 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca Humane. 

4. Punë Sociale 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca Humane. 

5. Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca Humane dhe të tjera 

të ngjashme duke plotësuar kreditet e detyruara. 

6. Administrim i Shërbimeve Sociale 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca Humane dhe të tjera 

të ngjashme duke plotësuar kreditet e detyruara. 

 

 

7. Komunikimi për Ndryshimin Social dhe të Sjelljes 
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Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca Humane dhe të tjera 

të ngjashme duke plotësuar kreditet e detyruara. 

8. Studime Rajonale Politike 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale, “Drejtësi”, “Histori-Filologji”, 

“Ekonomik” dhe “Gjuhë e Huaj”. 

9. Teori Politike 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale, “Drejtësi”, “Histori-Filologji”, 

“Ekonomik” dhe “Gjuhë e Huaj”. 

10. Psikologji Klinike 

Mesatare mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në 

“Psikologji”. 

11. Psikologji Shkollore 

Mesatare mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në 

“Psikologji”. 

12. Psikologji Organizacionale 

Mesatare mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në 

“Psikologji”, “Menaxhim” dhe “Ekonomiks”. 

13. Mësues i Shkencave Sociale 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Psikologji”, “Filozofi”,  

“Sociologji”.  Nota mesatare e studimeve Bachelor të jetë  mbi 6.5 

 

14. Politika dhe Drejtim Arsimi 

 

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Mësuesi, Shkenca të edukimit, drejtësi dhe 

Administrim Publik. 

 

15. Filozofi Sociale 

 

Të zotërojnë diplomë BA në “Filozofi”, “Arte”, Shkenca Humane dhe Shkencat e Natyrës. 

 

16. Etika në Institucione dhe Lidership 

 

Të zotërojnë diplomë BA në “Filozofi”, “Arte”, Shkenca Humane dhe Shkencat e Natyrës. 

 

 

 

17. Shkenca Edukimi 
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Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale dhe Shkenca të Edukimit 

 

 

MASTER PROFESIONAL 

Kriteret e përgjithshme dhe përzgjedhëse 

1. Kanë prioritet studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Universitetit të Tiranës 

2. Të kenë përfunduar studimet universitare të ciklit të parë 

3. Kandidatët fitues do të shpallen sipas rendit zbritës të notës mesatare të ciklit të parë të 

studimeve universitare.  

Kriteret specifike dhe fushat specifike të studimit nga të cilat pranohen kandidatët që kanë përfunduar 

studimet universitare të ciklit të parë.  

1. Sociologji Edukimi   

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Sociologji”, “Filozofi”, “Shkenca Politike”, “Punë 

Sociale”, “Psikologji”, “Gjuhë- Letërsi” “Gjuhë të Huaja”, “Administrim Biznes”, “Ekonomiks” dhe 

nga degë të përafërta me degën e “Sociologjisë”.  

2. Administrimi i Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë   

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Sociologji”, “Punë Sociale”, “Psikologji”, 

“Drejtësi” dhe degë të përafërta me degën e “Sociologjisë”.  

3. Punë Sociale e Avancuar me dy drejtime Arsim dhe Shëndetësi   

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale, Humane ose të ngjashme duke 

plotësuar kreditet e detyruara.  

4. Analist i Politikave Sociale   

Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në Shkenca Sociale, Humane ose të ngjashme duke 

plotësuar kreditet e detyruara.  

 

 

5. Qeverisje dhe Politika Publike   

tel:+355
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Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në “Shkenca Politike”, “Drejtësi”, “Sociologji”, 

“Filozofi”, “Psikologji”, “Ekonomik”, “Histori”, Shkenca Edukimi etj.  

6. Këshillim Psikologjik  

Mesatare  mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA në “Psikologji” 

7. Orientim Profesional  

Mesatare  mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA në “Psikologji”, “Punë 

Sociale”, “Sociologji” dhe “Mësuesi për Ciklin e Mesëm dhe të Lartë”.  

8. Pedagogji e Specializuar Sociale   

Të zotërojnë diplomë BA në “Psikologji”, “Infermieri”, “Logopedi” dhe “Mësuesi”.  

9. Filozofi Praktike dhe Humane  

Të zotërojnë diplomë BA në “Filozofi”, “Arte”, Humanitete dhe Shkencat e Natyrës.  

10. Psikologji Ligjore  

Mesatare  mbi 6 (gjashtë) e studimeve universitare. Të zotërojnë diplomë BA dhe sistemit 4-vjeçar në 

“Psikologji” 

11. Zgjidhja e Konflikteve me Ndërmjetësim   

Shkenca shoqërore (Sociologji, Psikologji, Punë sociale, politika sociale, Shkenca politike), Shkenca 

juridike, Shkenca humane, Shkenca të edukimit, Shkenca filologjike (histori, gjuhë letërsi, gazetari, 

etj.), Shkenca të fushës së ekonomisë, Studime në mësuesi etj. dhe nga degë të përafërta me fushat e 

mësipërme të studimit. 
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Fakulteti i Ekonomisë 

 

DEPARTAMENTI I EKONOMIKSIT 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master profesional në Ekonomiks 

(Master në Studime Ekonomike Europiane) MPSEE 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit të ciklit 

të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kesaj preference: 

1. Bachelor në Ekonomiks , Fakulteti i Ekonomisë, UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera 

ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen të njihen të gjithë diplomat Bachelor ne degët 

matematikë, fizikë, informatikë, inxhinieri, të fakulteteve të 

ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master i Shkencave në Ekonomiks 

(MSHE) 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Ekonomiks , Fakulteti i Ekonomisë, UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor  të fakulteteve të tjera 

ekonomike të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

tel:+355
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3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në degët matematikë, 

fizikë, informatikë, inxhinieri, të fakulteteve të ekonomisë të 

shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të 

jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

 

DEPARTAMENTI I MANAXHIMIT 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master Profesional  në Administrim 

Publik (MPAP) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes , Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit si edhe të Administrimit publik të fakulteteve të 

tjera të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, 

pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen studentët që kanë fituar një BSc në Shkenca 

Sociale dhe Filologjike, Shkenca Politike, Drejtësi dhe Agro-

biznes të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, 

vendase e të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i 

studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre sipas rregullave 

përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master Profesional në Administrim 

Biznes (MPAB) 

tel:+355
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Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes,  

Fakulteti i   Ekonomisë, UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen BSc në Agro-biznes të fakulteteve të 

ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, si edhe të profileve inxhinierike, pasi të jetë bërë njohja 

e tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master i Shkencave në Administrim 

Publik (MSHAP) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes , Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në deget e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit si edhe të Administrimit publik të fakulteteve të 

tjera të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, 

pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen të gjithë diplomat Bachelor ne Punë Sociale, 

Juridik dhe Agro biznes, të fakulteteve të ekonomisë të 

shkollave publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të 

jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 
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Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master i Shkencave në Administrim 

Biznes (MSHAB) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor ne Agro biznes, të 

fakulteteve të ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike, 

vendase e të huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas 

rregullave përkatës. 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTI I STATISTIKËS DHE INFORMATIKËS SË ZBATUAR 

 

 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në deget e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas  rregullave përkatës. 
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Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional  në Sisteme 

Informacioni në Ekonomi (MPSIE) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit të dytë 

1. Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT  

Bachelor në Informatikë Ekonomike 

2. Nga  institucione të tjera 

të arsimit të lartë 

Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, të FSHN, UT 

Bachelor në Inxhinieri Informatike të UPT 

Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo 

publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas 

rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e 

mësipërme ose të ngjashme me to. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë 

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes 

dhe Financë të Fakultetit të Ekonomisë UT 

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinjeri 

Telekomunikacioni të UPT 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme.   

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional në “Teknologji 

Informacioni dhe Menaxhimi i proceseve të biznesit” (MPTIMPB) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit të dytë 

1. Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT  

Bachelor në Informatikë Ekonomike 

2. Nga  institucione të tjera 

të arsimit të lartë 

Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, Matematikë të 

FSHN, UT 

Bachelor në Inxhinieri Informatike Inxhinjeri Elektronike dhe 

Inxhinieri Telekomunikacioni të UPT 

Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo 

publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas 

rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e 

mësipërme ose të ngjashme me to. 

3. Nga FE dhe institucione të Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes 

tel:+355
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tjera të arsimit të lartë dhe Financë të Fakultetit të Ekonomisë UT si dhe degë të 

ngjashme me to 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme.   

 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master i Shkencave në “Kërkime 

Operacionale në Menaxhim” (MSHKO) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit të dytë 

1. Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT  

Bachelor në Informatikë Ekonomike, Administrim-Biznes, 

Financë, Ekonomiks të Fakultetit të ekonomisë, UT 

2. Nga  institucione të tjera 

të arsimit të lartë 

Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, Matematikë të 

FSHN, UT 

Bachelor në Inxhinieri Informatike Inxhinjeri Elektronike dhe dhe 

Inxhinjeri Telekomunikacioni të UPT 

Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo 

publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas 

rregullores përkatëse të fakultetit dhe që përkojnë me formimet e 

mësipërme ose të ngjashme me to. 

3. Nga FE dhe institucione të 

tjera të arsimit të lartë 

Të gjitha diplomat Bachelor në Administrim Biznes, Financë, 

Ekonomiks të institucioneve të tjera të arsimit të lartë. 

 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme.  

 

 

 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master i Shkencave në “Sisteme 

Informacioni në Ekonomi” (MSHSIE) dhe në Master i Shkencave në “Siguria e Informacionit” 

(MSHSI) 

tel:+355
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Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit të dytë 

1. Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT  

Bachelor në Informatikë Ekonomike 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë 

Bachelor në Informatikë, Teknologji Informacioni, të FSHN, UT 

Bachelor në Inxhinieri Informatike të UPT 

Të gjitha diplomat Bachelor të fakulteteve të tjera publike ose jo 

publike, vendase e të huaja pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas 

rregullave përkatës dhe që përkojnë me formimet e mësipërme 

ose të ngjashme me to. 

3. Nga FE ose institucione të 

tjera të arsimit të lartë 

Të gjitha diplomat Bachelor në Ekonomiks, Administrim Biznes 

dhe Financë të Fakultetit të Ekonomisë UT 

Bachelor në Inxhinieri Elektronike dhe Inxhinjeri 

Telekomunikacioni të UPT 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

 

 

DEPARTAMENTI I MARKETING - TURIZËM 

  

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master i Shkencave në Menaxhim 

Turizmi (MSHMTU) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1 . Nga i njëjti institucion i arsimit të 

lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes , Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

tel:+355
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2. Nga institucione të tjera të arsimit 

të lartë 

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të arsimit 

të lartë  

Do të pranohen të gjithë diplomat Bachelor ne Pune Sociale, 

Juridik dhe Agro biznes, inxhinjeri, filologji dhe të fakulteteve 

të ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme.  

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master Profesional në Menaxhim 

Turizmi (MPMTU) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes , Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen studentët që kanë fituar një BSc në Shkenca 

Sociale, Shkenca Politike, Drejtësi, Agro-biznes, shkencave 

inxhinjerike të fakulteteve të shkollave publike dhe jo publike, 

vendase e të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i 

studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre sipas rregullave 

përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master Profesional në Marketing 

(MPMR) 

tel:+355
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Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1. Nga i njëjti institucion i 

arsimit të lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes , Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në degët e tjera të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

3. Nga institucione të tjera të 

arsimit të lartë  

Do të pranohen BSc në Agro-biznes të fakulteteve të 

ekonomisë të shkollave publike dhe jo publike, vendase e të 

huaja, si edhe të profileve inxhinierike, shkencave sociale te 

gjuheve te huaja, histori gjeografi etj, pasi të jetë bërë njohja e 

tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programin e studimit Master i Shkencave në Marketing 

(MSHMR) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë, që mundësojnë pranimin në Programin e studimit 

të ciklit të dytë 

1 . Nga i njëjti institucion i arsimit të 

lartë 

Sipas kësaj preference: 

1. Bachelor në Administrim Biznes, Fakulteti i Ekonomisë, 

UT 

2. Bachelor në degët e tjera te Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione të tjera të arsimit 

të lartë  

Do të pranohen diplomat Bachelor në fushën e ekonomisë dhe 

të biznesit të fakulteteve të tjera ekonomike të shkollave 

publike dhe jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë 

njohja e tyre sipas rregullave përkatës. 

Të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja 

të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

tel:+355
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DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional në Kontabilitet 

(MPK) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit 

të dytë 

1. Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT 

Të gjithë studentët që kanë një diploma në: 

1. Bachelor në Financë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisë UT 

2. Bachelor në degët Administrim Biznes të Fakultetit të Ekonomisë 

UT 

3. Bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë Ekonomike të 

Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

2. Nga institucione 

të tjera të arsimit 

të lartë 

Të gjithë studentët që kanë nje diplome: 

Bachelor ne Finance Kontabilitet dhe Administrim Biznes në fakultete të 

ekonomisë publike,  jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë kryer 

njohja e diplomave te tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këto programe do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional në Financë, 

Kontabilitet dhe Auditim (MPFKA) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit 

të dytë  

Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT 

     Të gjithë studentët që kanë një diplomë: 

1. Bachelor në Financë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisë UT 

2. Bachelor në degët Administrim Biznes të Fakultetit të Ekonomisë 

UT 

3. Bachelor në Financë - Kontabilitet në fakultete të ekonomisë 

(publike/ jopublike –vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë 

kryer njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës. 

Nga institucione të 

tjera të arsimit të lartë 

Të gjithë studentët që kanë një diplomë: 

Bachelor në Financë Kontabilitet dhe Administrim Biznes në fakultete të 

ekonomisë publike,  jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë kryer 

tel:+355
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njohja e diplomave te tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këto programe do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master i Shkencave në Kontabilitet 

dhe Auditim (MSHKA) 

 

Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit 

të dytë 

Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT 

1. Bachelor në Financë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisë UT 

2. Bachelor në degën  Administim Biznes të Fakulteti 

Ekonomisë UT 

3. Bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë Ekonomike të 

Fakultetit të Ekonomisë, UT.  

Nga institucione të tjera 

të arsimit të lartë 

Bachelor në Financë Kontabilitet dhe Administrim Biznes në 

fakultete të ekonomisë publike,  jo publike, vendase e të huaja, pasi 

të jetë kryer njohja e diplomave te tyre sipas rregullave përkatës.  

Aplikanti në Programin Master i Shkencave duhet të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të 

vërtetuar me dokumentin përkatës) një nga gjuhët e huaja të vendeve të Bashkimit Europian 

(anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht).  

 

Shënim: Studentët fitues në këto programe do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

 

 

 

DEPARTAMENTI I FINANCËS 

 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional në Financë, 

Kontabilitet dhe Auditim (MPFKA) 
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Programet e studimit të ciklit të parë që mundësojnë pranimin në Programet e studimit të ciklit 

të dytë 

Nga Fakulteti i 

Ekonomisë, UT 

Të gjithë studentët që kanë një diplomë: 

1. Bachelor në Financë Kontabilitet, Fakulteti Ekonomisë UT 

2. Bachelor në degët Administrim Biznes  të  Fakulteti Ekonomisë UT 

3. Bachelor në Financë - Kontabilitet në fakultete të ekonomisë 

(publike/ jopublike –vendase/ të huaja) mund të pranohen pasi të jetë 

kryer njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës. 

Nga institucione të 

tjera të arsimit të lartë 

Të gjithë studentët që kanë një diplomë: 

Bachelor në Financë Kontabilitet dhe Administrim Biznes në fakultete të 

ekonomisë publike,  jo publike, vendase e të huaja, pasi të jetë kryer 

njohja e diplomave te tyre sipas rregullave përkatës. 

Shënim: Studentët fitues në këto programe do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master Profesional në Financë 

(MPF):  

 

• Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një 

diplomë bachelor në Financë – Kontabilitet dhe Administrim Biznes.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë 

Ekonomike të Fakultetit të Ekonomisë, UT.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Financë - Kontabilitet dhe Administrim 

Biznesi në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike –vendase/ të huaja) mund të pranohen 

pasi të jetë kryer njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës.  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme.  

 

 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master i Shkencave në Financë 

(MSHF):  

 

• Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një 

diplomë bachelor në Financë – Kontabilitet dhe Administrim Biznes.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë 

Ekonomike të Fakultetit të Ekonomisë, UT.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Financë - Kontabilitet dhe Administrim 

Biznesi në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike –vendase/ të huaja) mund të pranohen 

pasi të jetë kryer njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës.  

 

Aplikanti duhet të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një 

nga gjuhët e huaja të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, 

spanjisht).  
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Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimit Master i Shkencave në Menaxhim 

Risku (MSHMRI)  

 

• Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në FEUT që kanë të paktën një 

diplomë bachelor në Financë – Kontabilitet dhe Administrim Biznes.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në degët Ekonomiks dhe Informatikë 

Ekonomike të Fakultetit të Ekonomisë, UT.  

• Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Financë - Kontabilitet dhe Administrim 

Biznesi në fakultete të ekonomisë (publike/ jopublike –vendase/ të huaja) mund të pranohen 

pasi të jetë kryer njohja e diplomave të tyre sipas rregullave përkatës.  

 

Aplikanti duhet të zotërojë të paktën në nivelin B1 (të vërtetuar me dokumentin përkatës) një 

nga gjuhët e huaja të vendeve të Bashkimit Europian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, 

spanjisht).  

Shënim: Studentët fitues në këtë program do të përzgjidhen mbi bazën e mesatares së arritur në 

studimet e ciklit të parë (Bachelor) dhe preferencave të mësipërme. 

 

 

Filiali Sarandë 

 

Kritetet e pranimit ne master Profesional 2020-2021 

 

                                                           

1. Kriteri bazë i përzgjedhjes për shpalljen e fituesve: 

 

a)      Mesatarja e përgjithshme e ponderuar e studimeve bachelor brenda  

                      kuotave të miratuara. 

 

2. Politika e Përzgjedhjes bazohet në përparësitë e mëposhtme: 

 

a) Përparësi kanë aplikantët e diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë dhe     

            Fakultetet e tjera të UT (sipas pikës c të mëposhtme) 

b) Përparësi kanë aplikantët e diplomuar në universitetet e huaja; 

c) Aplikantët e diplomuar në universitetet publike me profil ekonomik; 

d) Aplikantët e diplomuar në universitetet publike me profil jo ekonomik; 

e) Aplikantët e diplomuar në universitete private. 

 

3. Gëzojnë të drejtën e aplikimit: 

 

a) Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në FEUT në  
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             degën Administrim Biznes. 

b) Të gjithë studentët që kanë mbaruar studimet bachelor në degët e tjera  

             të Fakultetit të Ekonomisë, UT. 

c) Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në fushën e  ekonomisë dhe të biznesit të 

fakulteteve të tjera ekonomike të  

            shkollave publike dhe jopublike, vendase e të huaja, pasi të jetë bërë  

            njohja e tyre sipas rregullores përkatëse të fakultetit. 

d) Të gjithë studentët që kanë një diplomë bachelor në Shkenca Sociale,  

            Shkenca Politike, Gjuhë të Huaj, Drejtësi, Agro-Biznes, Shkencave   

            Inxhinierike të fakulteteve të ekonomisë të shkollave publike dhe  jopublike, vendase e  

            të huaja. Në të gjitha këto raste, pranimi i studentëve kërkon paraprakisht njohjen e tyre sipas 

rregullores përkatëse të fakultetit. 

 
  

 

 

 

 

 

Instituti i Studimeve Evropiane 

 

A. Kriteri bazë i përzgjedhjes për shpalljen e fituesve: 

• Mesatarja e përgjithshme  e studimeve Bachelor ose atij 4 vjecar të jetë 6 e lart  

 

B. Politika e përzgjedhjes bazohet në përparësitë e mëposhtme: 

Së pari: përparësi kanë aplikantët e diplomuar në Fakultet e Universitetit të Tiranës: 

a. Fakultetit Histori-Filologji 

b. Fakulteti i Drejtësisë   

c. Fakulteti i Ekonomisë  

d. Fakulteti i Shkencave Sociale  

e. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja  

 

Aplikantët e diplomuar në Universitet e Huaja sipas fakulteteve të mësipërme 

Aplikanët e diplomuar në Universitet Private, të akredituar, me të njëtin profil. 

 

C. Kush mund të aplikojë? 

Për Master i Shkencave në drejtimin: 

  

- Legjislacion dhe Institucione në BE  
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• Përparësi kanë aplikantët që kanë mbaruar studimet universitare në Fakultetin e Drejtësisë, UT 

të cilët kanë të paktën një diplomë Bachelor ose 4 vjecar, si edhe aplikantë që vijnë nga 

fakultete të tjera publike dhe  jopublike me të njëjtin profil, të huaja ose vendase pasi të jetë 

bërë njohja e tyre sipas rregullores së fakultetit dhe VKM në fuqi. 

- Politika dhe Qeverisja në Evropë  

 

• Përparësi kanë aplikantët që kanë mbaruar studimet Bachelor ose 4 vjecar në UT në Fakultet e 

sipërcituara të UT (sipas pikës B), në Shkencat Sociale, Shkencat  Politike, Drejtësi,Ekonomik, 

apo në fakultete të tjera publike dhe jo publike, të huaja ose vendase pasi të jetë bërë njohja e 

tyre sipas rregullores se fakultetit dhe VKM në fuqi. 

- Diplomaci dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të BE  

 

• Përparësi kanë studentët që kanë mbaruar studimet universitare në Fakultetet e sipërcituara të 

UT, që kanë të paktën një diplomë Bachelor ose 4 vjecar apo në fakultete të tjera publike dhe 

jo publike, të huaja ose vendase pasi të jetë bërë njohja e tyre sipas rregullores se fakultetit dhe 

VKM në fuqi. 

 

Renditja e aplikantëve do të bëhet sipas kritereve të mësipërme duke mbajtur parasysh mesataren 

zbritëse nga më e larta tek më e ulta.  

Kandidati nuk mund të ndjekë njëkohësisht dy programe studimi IAL 

 

Në zbatim të Udhëzimit nr. 18. Dt. 16.08. 2017 kreu IV, pika 9, në momentin e përcaktimit të datave 

për regjistrim në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave në ISE, kandidatët aplikantë do të 

paraqesin në sekretarine e ISE-së dokumentcionin e mëposhtëm:  

• Diplomën ose fotokopjen e saj të njehsuar me origjinalin të ciklit të parë të studimeve të 

përfunduara brenda ose jashtë vendit.  

• Diplomen e Maturës shtetrore sëbashku me çertifikatën e notave ose fotokopje të tyre të 

njehsuar me origjinalin, konfirmuar nga njësia përkatëse arsimore vendore (DAR/ZA). 

Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para hyrjes në fuqi të vendimit për krijimin e 

maturës shtetrore, paraqesin Deftesën e Pjekurisë, origjinalin ose fotokopjen e saj, të njehsuar 

me origjinalin dhe të konfirmuar nga njësia përkatëse arsimore vendore (DAR/ZA). 

• Dëshmi të gjuhës së huaj sipas informacionit të publikuar në faqen zyrtare të MASR-së 

www.arsimi.gov.al.  

• Formularin e aplikimit i cili do të merret në sekretarinë e ISE-së 

• Fotokopje të dokumentit të identifikimit 

• Dy fotografi personale. 

• Curriculum Vitae 

• Deklarat për verifikimin e dokumentacionit shkollor me të cilën do të njihen nga sekrtaria e 

ISE-së. 

 

Dokumetacion shtesë vetëm për shtetasit e huaj: 

tel:+355
http://www.arsimi.gov.al/
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Dëshmi të njohjes se gjuhës shqipe, fituar në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të 

Universitetit të Tiranës. Shtetasit e huaj që kanë kombësi shqiptare dhe kanë njohuri shumë të 

mira të gjuhës shqipe mund të sjellin çdo dokumet nga vendi i origjinës që provon njohjen e 

gjuhës shqipe.  
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