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PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 17, DATË 

3.8.2016 “PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR NJOHJEN DHE 
NJËSIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË DIPLOMAVE, 

CERTIFIKATAVE, GRADAVE SHKENCORE DHE TITUJVE AKADEMIKË TË 
LËSHUARA NGA INSTITUCIONET E HUAJA TË ARSIMIT TË LARTË DHE 

INSTITUCIONE TË TJERA TË AUTORIZUARA, JASHTË VENDIT”, I 
NDRYSHUAR 

 
Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 6, të nenit 

92, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të 
lartë në Republikën e Shqipërisë”, 

 

UDHËZOJ: 
 

Në udhëzimin nr. 17, datë 3.8.2016, i ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme: 
a) Pika 1, e kreut II, ndryshon si më poshtë: 
“1. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e kualifikimeve që i përkasin nivelit 5 deri në 8 të 

Kornizës Shqiptare apo Evropiane të Kualifikimeve, si dhe të titujve akademikë kryhet vetëm on- 
line nëpërmjet portalit e-albania. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar duhet të depozitohet 
detyrimisht i skanuar gjatë aplikimit on-line.”. 

b) Pika 1, e kreut III, ndryshon si më poshtë: 
“1. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e certifikatave dhe diplomave universitare të nivelit 5 

deri në nivelin 8 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK) dhe Kornizës Evropiane të 
Kualifikimeve (KEK), kryhet on-line sipas procedurës së mëposhtme: 

a) formulari i aplikimit plotësohet on-line në portalin e-albania. Këtij formulari i ngarkohet në 
format elektronik (PDF), dokumentacioni i parashikuar në germat “b”, “c”, “d” dhe “e” të kësaj 
pike. 

b) diploma/certifikata, ose dokumenti zyrtar përkatës në vendin e origjinës ekuivalent me 
diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, kopje e njësuar me origjinalin, si dhe e përkthyer 
në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të 
licencuar në vendin e origjinës; 

c) lista e notave dhe/ose suplementi i diplomës (nëse ka), të njësuar me origjinalin, si dhe të 
përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga 
përkthyes të licencuar në vendin e origjinës; 

d) kopje e kartës së identitetit ose e pasaportës (vetëm për shtetasit e huaj); 
e) mandatpagesa ose konfirmimi i pagesës on-line.”. 
c) Pas pikës 1, të kreut III, shtohet pika 1/1, si më poshtë: 
“1/1. Në rrugë postare (format hard-copy) pas kryerjes së aplikimit on-line, paraqitet një kopje e 

diplomës/certifikatës bashkë me listën e notave ose suplementin e diplomës (nëse ka), të njësuara 
me origjinalin, si dhe të përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e 
Shqipërisë, apo nga përkthyes të licencuar në vendin e origjinës.”. 

d) Pika 2, e kreut III, ndryshon si më poshtë: 
“2. Aplikimi për njohjen dhe njësimin e gradës shkencore “Doktor”, kryhet on-line sipas 

procedurës së mëposhtme: 
a) formulari i aplikimit plotësohet on-line në portalin e-albania. Këtij formulari i ngarkohet në 

format elektronik (PDF), dokumentacioni i parashikuar në germat “b”, “c”, “d”, “e” dhe “f”, të 
kësaj pike. 



b) diploma dhe suplementi i saj (nëse ka të tillë), lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të 
lartë, që dëshmon fitimin e gradës shkencore “Doktor”, kopje e njësuar me origjinalin, si dhe e 
përkthyer në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga 
përkthyes të licencuar në vendin e origjinës; 

c) diploma e studimeve pararendëse universitare dhe/ose vërtetimi i njësimit të diplomës i 
lëshuar nga institucioni përgjegjës; 

d) disertacioni i doktoratës; 
e) fotokopja e kartës së identitetit ose e pasaportës (për shtetasit e huaj); 
f) mandatpagesa ose konfirmimi i pagesës on-line; 
g) aplikanti duhet të depozitojë një kopje të disertacionit në Bibliotekën Kombëtare. Vërtetimi 

i depozitimit të këtij dokumenti do të sigurohet drejtpërdrejt nëpërmjet sistemit nga institucioni 
përkatës i njohjes së diplomave.”. 

e) Pas pikës 2, të kreut III, shtohet pika 2/2, si më poshtë: 
“2/2 Në rrugë postare (format hard-copy) pas kryerjes së aplikimit on-line, paraqitet një kopje e 

diplomës/certifikatës dhe suplementit (nëse ka të tillë), të njësuara me origjinalin, si dhe të 
përkthyera në gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë apo nga 
përkthyes të licencuar në vendin e origjinës.”. 

f) Pika 3, e kreut III, ndryshon si më poshtë: 
“3. Aplikimi për njohjen e titujve akademikë “Profesor” dhe “Profesor i asociuar”, kryhet on- 

line sipas procedurës së mëposhtme: 
a) formulari i aplikimit plotësohet on-line në portalin e-albania. Këtij formulari i ngarkohet në 

format elektronik (PDF), dokumentacioni i parashikuar në germat “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, 
“h” dhe “i”, të kësaj pike; 

b) dokumenti i fitimit të titullit akademik, kopje e njësuar me origjinalin si dhe e përkthyer në 
gjuhën shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë, apo nga përkthyes të 
licencuar në vendin e origjinës. 

c) diploma e studimeve pararendëse universitare dhe/ose vërtetimi i njësimit të diplomës i 
lëshuar nga institucioni përgjegjës; 

d) vërtetimin e regjistrimit të titullit akademik në databazë në zbatim të kuadrit ligjor të vendit 
përkatës; 

e) Curriculum Vitae; 
f) fotokopja e kartës së identitetit apo pasaportës (për shtetasit e huaj); 
g) deklarata/skeda e nënshkruar në të cilin të jepet informacion, për: 
i. eksperiencën akademike në mësimdhënie; 
ii. aktivitetin shkencor – lista e artikujve/botimeve shkencore, pjesëmarrje në simpoziume, 

konferenca, kongrese shkencore të shoqëruar me titujt e materialeve të paraqitura; 
iii. botime të punimeve shkencore në organe shkencore ndërkombëtare. 
ii. informacioni i parashikuar në këtë skedë duhet të shoqërohet me dokumentacion provues 

përkatës; 
h) mandatpagesa ose konfirmimi i pagesës on-line.”; 
g) Pas pikës 3, të kreut III, shtohet pika 3/1, si më poshtë: 
“3/1. Në rrugë postare (format hard-copy) pas kryerjes së aplikimit on-line paraqitet një kopje e 

dokumentit të fitimit të titullit akademik, e njësuar me origjinalin dhe e përkthyer në gjuhën 
shqipe nga përkthyes të licencuar në Republikën e Shqipërisë apo nga përkthyes të licencuar në 
vendin e origjinës dhe vula.”. 

2. Ngarkohet për zbatim të këtij udhëzimi Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e 
Politikave të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, 
Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe komisionet përkatëse. 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

MINISTËR I ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË 



Besa Shahini 
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