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Vendim 
Nr. 71, datë 10.07.2017 

 
PËR RIMIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË STUDENTËVE PËR 
VITIN AKADEMIK 2017-2018 NË PROGRAMET E STUDIMIT TE OFRUARA 

NGA FAKULTETI EKONOMIK 
 
Në mbështetje të nenit 74, pika 2 të Ligjit 80/20 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin 

shkencor në Republikën e Shqipërisë”,  Vendimin nr. 1 të Senatit Akademik, datë 

13.01.2017, Senati Akademik në mbledhjen e datës  10.07.2017 

 
VENDOSI: 

 
1. Të rimiratojë kriteret e pranimit të studentëve për vitin akademik 2017-2018 në 

programet e studimit të ofruara nga departamentet e Fakultetit Ekonomik si 

vijon: 

 

a) Për programet e studimit të ciklit të parë që ofron Departamenti i Biznesit: 

 

1. Lënien në fuqi të kriterit 1.  

2. Miratimin e propozimit që nota mesatare e përgjithshme (e ponderuar) të 

përbëjë 70 % të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

3. Miratimin e propozimit që nota mesatare e lëndëve të lidhura me profilin (e 

ponderuar) të përbëjë 30% të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

4. Shfuqizimin e kriterit 4. 

 

b) Pёr programet e studimit të ciklit të parë qё ofron Departamenti i Financёs:  

  

1.  Lënien në fuqi të kriterit 1.  

2. Miratimin e propozimit që nota mesatare e përgjithshme (e ponderuar) të 

përbëjë 70 % të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

3. Miratimin e propozimit që nota mesatare e lëndëve të lidhura me profilin (e 

ponderuar) të përbëjë 30% të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

4. Shfuqizimin e kriterit 4. 

 

c) Pёr programin e studimit të ciklit të parë qё ofron Departamenti i Ekonomiksit:  
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1. Lënien në fuqi të kriterit 1.  

2. Miratimin e propozimit që nota mesatare e përgjithshme (e ponderuar) të 

përbëjë 70 % të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

3. Miratimin e propozimit që nota mesatare e lëndëve të lidhura me profilin (e 

ponderuar) të përbëjë 30% të pikëve totale në vlerësimin e kandidatëve. 

 

2. Ngarkohen për zbatimin e këtij vendimi  përgjegjësit e departamenteve të 

Fakultetit Ekonomik dhe Zyra e Këshillimit të Studentëve.  

3. Vendimi protokollohet dhe i përcillet menjëherë MAS-it dhe AKP-së.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 

Prof. Dr. Roland ZISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 


