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Nr. .............. Prot.                                      Vlorë, më 18.07.2017 

 

 
Vendim 

Nr.  80, datë 18.07.2017 
 

“PЁR PRANIMET E STUDENTЁVE NЁ TЁ DY RAUNDET E APLIKIMIT, 
PЁRLLOGARITJEN E PIKЁVE PЁR ҪDO KONKURENT DHE HARTIMIN E 

LISTAVE TЁ KANDIDATЁVE FITUES NЁ BAZЁ TЁ PIKЁVE TЁ 
GRUMBULLUARA, NЁ TЁ GJITHA PROGRAMET E STUDIMIT TЁ CIKLIT 
TЁ PARЁ TЁ STUDIMEVE QЁ OFROJNЁ DEPARTAMENTET E UV-SЁ PЁR 

VITIN AKADEMIK 2017-2018” 
 
Nё mbёshtetje tё pikёs 8 tё nenit 25, “Departamenti”, tё nenit 69, “Format e studimeve 

dhe pranimi në institucionet e arsimit të lartë”, respektivisht tё pikёs 3 tё tij: “Pranimet 

e studentëve në institucionet e arsimit të lartë në të gjitha programet e studimit bëhen 

me vendim të institucioneve, në përputhje me standardet shtetërore, të kapaciteteve 

akademike dhe infrastrukturore…”, tё nenit 74, “Pranimi nё ciklin e parё tё studimeve”, 

tё Ligjit 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e 

Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, tё pikave 3, 4 dhe 5 tё seksionit B, tё 
Udhëzimit nr. 15 datë 19.05.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet 

në programet e ciklit të parë të sudimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si 

dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, 

për vitin akademik 2017-2018”, tё Vendimit tё SA nr. 41 prot, datё 31.03.2017, “Pёr 

kriteret dhe kuotat e pranimit tё kandidatёve pёr studentё nё programet e studimit tё 

ciklit tё parё tё studimeve, pёr vitin akademik 2017-2018”, si dhe nё shkresёn e MAS 

nr. 6617 prot, datё 04.07.2017, “Pёr verifikimin e kapaciteteve akademike dhe 

infrastrukturore tё Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorё, Senati Akademik në mbledhjen 

e datës 18.07.2017 

 
VENDOSI: 

 
1. Tё pranojё nё tё gjitha programet e studimit tё ciklit tё parё tё studimeve qё 

ofrojnё departamentet e institucionit, kandidatёt maturantё pёr studentё, tё cilёt 

kanё pёrfunduar me sukses ciklin e arsimit tё mesёm, plotёsojnё kriterin e notёs 

mesatare tё pёrcaktuar nga MAS pёr vitin akademik 2017-2018 si dhe plotёsojnё 

kriteret shtesё tё pranimit tё shpallura  nga  Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorё,  

pёr ҫdo program studimi. 
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2. Programet e studimit tё ciklit tё parё tё studimeve qё ofrojnё departamentet e 

Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorё, janё si mё poshtё: 

 

Njesia Baze 
Programi i 
Studimit 

Cikli (Bachelor/ Master 
i Profesional/ Master i 

Shkencave/ 
Doktorature) 

Departamenit i Inxhinierive dhe 

Teknologjise Detare 

Inxhinieri Mekanike Bachelor 

Inxhinieri Navale Bachelor 

Inxhinieri Elektrike Bachelor 

Departamenti i Shkencave Detare Navigacion Bachelor 

Departamenti i Biologjise Biologji Bachelor 

Departamenti i Kimise Kimi Bachelor 

Departamenti i Fizikes Fizike Bachelor 

Departamenti i Matematikes Matematike Bachelor 

Departamenti i Shkencave Kompjuterike 

Informatike Bachelor 

Teknologji 

Informacioni 
Bachelor 

Shkenca 

Kompjuterike 
Bachelor 

Departamenti i Gjuheve te Huaja 
Gjuhe Angleze Bachelor 

Gjuhe Italiane Bachelor 

Departamenti i Edukimit 

Mësuesi për 

Arsimin 

Parashkollor 

Bachelor 

Mësuesi për 

Arsimin Fillor 
Bachelor 

Pedagogji e 

Specializuar 
Bachelor 

Histori – Gjeografi  Bachelor 

Departamenti i Gjuhe - Letersise Gjuhe- Letersi Bachelor 

Departamenti i Drejtesise Drejtesi  Bachelor 

Departamenit i Ekonomiksit Ekonomiks Bachelor 

Departamenit i Biznesit 

Administrim Biznesi Bachelor 

Manaxhim Turizmi Bachelor 

Marketing Bachelor 

Departamenit i Finances dhe Kontabilitetit 
Finance Bachelor 

Kontabilitet Bachelor 
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Departamenit i Infermierise 
Infermieri e 

përgjithshme 
Bachelor 

Departamenit i Kujdesit Shendetesor Infermieri Mami Bachelor 

 

3. Pranё ҫdo departamenti tё ngrihet njё komision i pёrbёrё nga pёrgjegjёsi, tre 

anёtarё tё zgjedhur prej tij dhe tre specialistё IT-je nga Drejtoria e IT-sё dhe 

Statistikave nё Rektorat apo nё fakultete, respektivisht Z. A. Mahilaj, Z. F. Ziu 

dhe Z. I. Bitraj. Tre specialistёt e IT-sё janё anёtarё nё tё gjitha komisionet e 

krijuar nga departamentet. Funksioni i komisioneve tё jetё pёrllogaritja e pikёve 

pёr ҫdo kandidat pёr student dhe hartimi i listёs fituese nё bazё tё pikёve tё 

grumbulluara, (raundi i parё dhe raundi i dytё) referuar kritereve tё shpallura nga 

MAS dhe SA pёr pranim nё secilin program studimi. Komisioni i pёrllogaritjes 

sё pikёve tё kandidatёve dhe i hartimit tё listave fituese kryesohet nga 

Pёrgjegjёsi i departamentit. Nё bazё tё nenit 25, pika 8 e ligjit 80/2015 

departamenti ёshtё pёrgjegjёs pёr pёrzgjedhjen e studentёve fitues. 

4. Kёto komisione do tё punojnё nga data 23 gusht deri nё 28 gusht 2017, ditё nё tё 

cilёn institucioni i raporton QSHA-sё dhe afishon listёn e renditjes sё 

aplikantёve tё raundit tё parё dhe nga data 27 shtator deri nё 30 shtator 2017 pёr 

raundin e dytё. 

5. Ҫdo departament (komisioni pёrkatёs) nё bazё tё kritereve tё propozuara prej tij 

dhe tё miratuara nga SA si dhe kriterit tё notёs mesatare miratuar nga MAS pёr 

vitin akademik 2017-2018, tё shqyrtojё kёrkesat dhe tё kryejё procesin e 

pёrllogaritjes sё pikёve pёr ҫdo konkurent dhe renditjes sё kandidatёve fitues nё 

bazё tё pikёve tё grumbulluara. 

6. Lista e studentёve fitues dhe procesverbali i plotё i tё gjitha hallkave tё 

procedurёs sё ndjekur pёr renditjen e tyre t’u pёrcillen drejtuesve tё njёsive 

kryesore (Dekanёve tё fakulteteve). Mbi bazёn e dokumentacioneve tё 

mёsipёrme dekanёt tё kryejnё miratimin e listave tё studentёve fitues tё hartuar 

nё 4 (tre) kopje origjinale (hard copy) dhe elektronike tё cilat tё administrohen 

nga: (njё) kryesekretaria, (njё) departamenti, (njё) sekretaria mёsimore e 

departamentitdhe njё kopje t’i pёrcillet Rektorit. Nёse Dekanёt nuk e gjejnё 

legale listёn dhe procedurёn e ndjekur, me vёrejtjet konkrete pёrkatёse, i kthejnё 

ato sёrish pёr rishqyrtim tek komisioni i renditjes sё studentёve tё ngritur pranё 

departamentit. 

7. Ngarkohen dekanёt, zёvёndёsdekanёt, komisionet e pёrllogaritjeve tё pikёve tё 

ҫdo kandidati, pёrgjegjёsat e departamenteve, dhe specialistёt e IT-sё tё 

respektojnё afatet e vendimarrjeve respektive, raportimeve dhe proceduravetё 

parashikuara nё Udhёzimin e MAS, nr. 15, datë 19.05.2017 “Për procedurat e 

aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të sudimeve, në programet e 
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studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të 

ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018”. 

8. Vendimi regjistrohet dhe arkivohet. 
9. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 
Prof. Dr. Roland ZISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 


