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Vendim 

Nr. 50, datë 13.10.2016 
 

PËR MIRATIMIN E KRITEREVE TË PRANIMIT TË KANDIDATËVE NË 
PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 

2016-2017 
 
Mbështetur në nenin 76 të ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin 

Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenin 11, 

shkronja e në Statutin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, Senati Akademik në 

mbledhjen e datës  13.10.2016 

 

 

VENDOSI: 
 

1. Miratimin e kritereve të përcaktuara nga njësitë bazë të Fakultetit të Ekonomisë 

për pranimin e kandidatëve në programet e ciklit të dytë të studimeve për vitin 

akademik 2016-2017 si më poshtë: 

 

1) Kriteri bazë i përzgjedhjes për shpalljen e fituesve është mesatarja e 

përgjithshme e ponderuar e studimeve “Bachelor” brenda kuotave të 

miratuara. 

2) Politika e përzgjedhjes bazohet në përparësitë e mëposhtme sipas 

programeve të studimit:  

 

Programet e studimit “Master profesional” 

 

a. Në programet e studimit “Master profesional në Marketing”: 

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë diplomë në fushën e studimit 

të programit përkatës. 

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit të programit përkatës. 

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotëron. 
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b. Në programet e studimit “Master profesional në Sipërmarrje në 

Turizëm”: 

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë apo fusha të tjera studimi.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit të programit përkatës.  

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotëron. 

 

c. Në programet e studimit “Master profesional në Administrim Publik”: 

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë apo fusha të tjera studimi të përafërta.  

• 70 % e kuotave do t’i përkasin kandidatëve të cilët kanë një diplomë në 

fushën e ekonomisë.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit të programit përkatës.  

• Vendet bosh mund të plotësohen me kandidatë që kanë diplomë 

“Bachelor” në fusha studimi të përafërta.  

• 30% të kuotave i përkasin kandidatëve që kanë një diplomë “Bachelor” të 

fushave të përafërta të studimit. 

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotëron. 

• Vendet bosh do të plotësohen me kandidatë që kanë një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë. 

 

d. Në programet e studimit “Master profesional në Financë”:  

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit të programit përkatës.  

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotëron. 

 

e. Në programet e studimit “Master profesional në kontabilitet”:  

 



 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË 
SENATI AKADEMIK 

 

 

Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele                                                                                                  Web-site:www.univlora.edu.al                                                              

Tel. Fax ++355222288                                                                                                                                e-mail: info@univlora.edu.al  

  Faqe 3 nga 11 

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit të programit përkatës.  

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe 

diplomës që zotëron. 

 

f. Në programet e studimit “Master profesional në Ekonomiksi në 

Sipërmarrje”:  

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në fushën e ekonomisë apo fusha të tjera studimi.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë “Bachelor” në 

fushën e studimit të programit përkatës pranë Fakultetit të Ekonomisë 

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  më pas në fushën e ekonomisë që kanë 

përfunduar pranë Fakultetit të Ekonomisë Universiteti “Ismail Qemali” 

Vlorë, renditur sipas mesatares.   

• Më tej kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e studimit të 

programit përkatës ose të përafërt, do të përzgjidhen mbi bazën e notës 

mesatare dhe diplomës që zotëron. 

 

Programet e studimit "Master i shkencave" 

 

a. Në programet e studimit “Master i shkencave në Administrim-Biznesi”: 

  

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në ekonomi, apo dhe fusha të tjera studimi, me notë mesatare jo 

më pak se 7 (shtatë).  

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotëron.  

 

b. Në programet e studimit “Master i shkencave në Financë”:  

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në ekonomi.   

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit në financë apo në kontabilitet, me notë mesatare jo më pak se 7.5 

(shtatë pikë pesë).  
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• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotërojnë.  

 

c. Në programet e studimit “Master i shkencave në Pasuri të Paluajtshme”: 

  

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në ekonomi, arkitekturë, inxhinieri ndërtimi apo drejtësi. 

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë në fushën e 

studimit në ekonomi, me notë mesatare jo më pak se 7 (shtatë).  

• Kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe diplomës 

që zotërojnë.  

 

d. Në programet e studimit “Master i shkencave në Ekonomiks”:  

 

• Do të pranohen kandidatë të cilët zotërojnë të paktën një diplomë 

“Bachelor” në ekonomi, apo dhe fusha të tjera studimi, me notë mesatare të 

përcaktuar nga MAS.  

• Përparësi do të kenë kandidatët të cilët zotërojnë diplomë “Bachelor” në 

degën e ekonomiksit pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Ismail 

Qemali”, Vlorë, pastaj në fushën e ekonomisë që kanë përfunduar pranë 

Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, renditur sipas 

mesatares.  

• Më tej kandidatët do të përzgjidhen mbi bazën e notës mesatare dhe 

diplomës që zotëron. 

 

2. Miratimin e kritereve të përcaktuara nga njësitë bazë të Fakultetit të Shkencave 

Humane për pranimin e kandidatëve në programet e ciklit të dytë të studimeve 

për vitin akademik 2016-2017 si më poshtë: 

 

a. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master profesional në Ciklin fillor me Profil Minor në ciklin 

parashkollor” në Departamentin e Edukimit, kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor në mësuesi për arsimin fillor” dhe “Bachelor në mësuesi për 

arsimin parashkollor”. 
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• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 

drejtimin disiplinar “Mësuesi për arsimin fillor dhe mësuesi për arsimin 

parashkollor” dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it. 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

b. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master i shkencave në Edukim” në Departamentin e Edukimit, 

kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor”  në disiplinat e mësimdhënies. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 

drejtimin disiplinar në mësimdhënie dhe kanë kryer njësimin e diplomës 

pranë MAS-it. 

• Nota minimale mesatare e kandidatit në studimet “Bachelor” është 6 

(gjashtë). 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

c. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master i shkencave në Pedagogjinë e Specializuar Sociale” në 

Departamentin e Edukimit, kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor” në Pedagogjinë e specializuar, Shkencat sociale, Mjekësi, 

Shëndet publik. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 
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drejtimet disiplinare “Pedagogji e specializuar” dhe “Shkenca sociale” dhe 

kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it. 

• Nota minimale mesatare e kandidatit në studimet “Bachelor” është 6 

(gjashtë). 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

d. Kanë të drejtë të aplikojnë në programin e ciklit të dytë të studimeve 

“Master i shkencave në Përkthim-Interpretim” në Departamentin e 

Gjuhëve të Huaja, kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor” në gjuhë të huaj. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 

gjuhë të huaj dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it. 

• Nota minimale mesatare e kandidatit në studimet “Bachelor” është 6 

(gjashtë). 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

e. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master profesional” në Departamentin e Gjuhëve të Huaja, kandidatët 

që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të 

ciklit të parë “Bachelor” në gjuhë të huaj. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë 

në gjuhë të huaj dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it. 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 
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• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

f. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master i shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare” dhe “Master 

profesional në e Drejtë penale” dhe në “Shkenca administrative” në 

Departamentin e Drejtësisë, kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor në Drejtësi”. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 

drejtësi dhe kanë kryer njësimin e diplomës pranë MAS-it. 

• Kanë notën mesatare minimale në studimet “Bachelor”: 6 (gjashtë), 

vetëm për aplikantët në programet e studimit “Master i shkencave”. 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës 

së tyre mesatare, deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 

 

g. Kanë të drejtë të aplikojnë në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master i shkencave në Mësimdhënien e Gjuhës shqipe dhe Letërsisë”  

në Departamentin e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, kandidatët që: 

 

• Kanë përfunduar me sukses studimet dhe janë pajisur me diplomën 

përkatëse të vlefshme në Republikën e Shqipërisë në një program të ciklit të 

parë “Bachelor në gjuhë shqipe dhe letërsi”. 

• Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë 

“Bachelor” ose në një program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në 

drejtimin disiplinar gjuhë shqipe dhe letërsi dhe kanë kryer njësimin e 

diplomës pranë MAS-it. 

• Nota minimale mesatare e kandidatit në studimet “Bachelor” është 6 

(gjashtë). 

• Përcaktimi i kandidatëve fitues do të kryhet sipas rendit zbritës të notës së 

tyre mesatare, deri në plotësimin e kuotave të shpallura. 

• Parapëlqehen kandidatët që e kanë përfunduar ciklin e parë të studimeve 

pranë UV-së. 
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3. Miratimin e kritereve të përcaktuara nga njësitë bazë të Fakultetit të Shkencave 

Teknike për pranimin e kandidatëve në programet e ciklit të dytë të studimeve 

për vitin akademik 2016-2017 si më poshtë: 

 

Për programet e studimit “Master profesional”: 

 

Për të gjithë kandidatët që plotësojnë detyrimet e Udhëzimit nr. 24, dt. 

07.10.2016. 

 

1. Përzgjedhja e studentëve të bëhet bazuar në kriterin e notës mesatare të 

ponderuar duke i vendosur në rendin zbritës deri në plotësimin e kuotave të 

miratuara për diplomën përkatëse. 

 

Kritere preferenciale 

 

• Jepet përparësi kandidatëve që kanë përfunduar ciklin e parë të 

studimeve në IAL-publike dhe pastaj atyre që vijnë nga IAL-jopublike. 

• Jepet përparësi kandidatëve që kanë përfunduar ciklin e parë të 

studimeve në programet e studimit pranë FSHT-së, Universiteti “Ismail 

Qemali”, Vlorë. 

• Jepet përparësi studentëve që kanë ngjashmëri të diplomës së ciklit të 

parë të studimeve me diplomën e ciklit të dytë për të cilën aplikojnë. 

 

Për programet e studimit “Master i shkencave”: 

 

Për të gjithë kandidatët që plotësojnë detyrimet e Udhëzimit nr. 24, dt. 

07.10.2016. 

1. Përzgjedhja e studentëve të bëhet bazuar në kriterin e notës mesatare të 

ponderuar duke i vendosur në rendin zbritës deri në plotësimin e kuotave të 

miratuara për diplomën përkatëse. 

 

Kritere preferenciale 

 

o Jepet përparësi kandidatëve që kanë përfunduar ciklin e parë të 

studimeve në 2. IAL-publike dhe pastaj atyre që vijnë nga IAL-jopublike. 

o Jepet përparësi kandidatëve që kanë përfunduar ciklin e parë të 

studimeve në programet e studimit pranë FSHT-së, Universiteti “Ismail 

Qemali”, Vlorë. 
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• Jepet përparësi studentëve që kanë ngjashmëri të diplomës së ciklit të 

parë të studimeve me diplomën e ciklit të dytë për të cilën aplikojnë. 

 

4. Miratimin e kritereve të përcaktuara nga njësitë bazë të Fakultetit të Shëndetit 

Publik për pranimin e kandidatëve në programet e ciklit të dytë të studimeve për 

vitin akademik 2016-2017 si më poshtë: 

 

Për “Master profesional në Infermieri patologjike dhe Kirurgjikale”:  

 
1. Të pranohen kandidatët që zotërojnë diplomat e mëposhtme: 
 
• Diplomë “Bachelor në Infermieri të Përgjithshme” 

• Diplomë “Bachelor në mami Infermier”  

• Diplomë “Bachelor në Infermieri në Shëndet publik” 

• Diplomë “Bachelor në Teknik laboratori” 

• Diplomë “Bachelor në Fizioterapi” 

• Diplomë të sistemit të vjetër: “Infermier i përgjithshëm” 

 

të fituara në përfundim të ciklit të parë të studimeve në të gjitha fakultetet 

apo shkollat e larta të infermierisë brenda dhe jashtë territorit të Republikës 

së Shqipërisë. 

 

2. Përzgjedhja e kandidatëve në programet e studimit “Master profesional” 

do të bëhet në bazë të rendit zbritës të mesatares së ponderuar të notave të 

tyre në ciklin e parë të studimeve. Nëse do të ketë studentë me të njëjtën 

mesatare në studimet “Bachelor” në fund të listës, renditjen do ta përcaktojë 

rendi zbritës i mesatares së Maturës Shtetërore. 

 

3. Politika përzgjedhëse e kandidatëve të jetë si më poshtë: 

 

• Studentët që kanë kryer studimet në UV. 

• Studentët që kanë kryer studimet në Institucione Publike të Arsimit të 

Lartë. 

• Studentët që kanë kryer studime në Institucione Private të Arsimit të 

Lartë. 

 

 Për “Master i shkencave në  Shkenca Infermierore” të pranohen kandidatët 

që:  
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1. Zotërojnë diplomat e mëposhtme: 

 
• Diplomë “Bachelor në Infermieri të Përgjithshme” 

• Diplomë “Bachelor në mami Infermier”  

• Diplomë “Bachelor në Infermieri në Shëndet publik” 

• Diplomë “Bachelor në Teknik laboratori” 

• Diplomë “Bachelor në Fizioterapi” 

• Diplomë të sistemit të vjetër: “Infermier i përgjithshëm” 

 

të fituara në përfundim të ciklit të parë të studimeve në të gjitha fakultetet 

apo shkollat e larta të infermierisë brenda dhe jashtë territorit të Republikës 

së Shqipërisë. 

 

2. Përzgjedhja e kandidatëve në programet e studimit “Master i shkencave” 

do të bëhet në bazë të rendit zbritës të mesatares së ponderuar të notave të 

tyre në ciklin e parë të studimeve. Mesatarja e ponderuar e notave të 

diplomës së marrë në ciklin e parë të studimeve duhet të jetë ≥ 6.5. 

  

3. Politika përzgjedhëse e kandidatëve të jetë si më poshtë: 

 

• Studentët që kanë kryer studimet në UV. 

• Studentët që kanë kryer studimet në Institucione Publike të Arsimit të 

Lartë. 

• Studentët që kanë kryer studime në Institucione Private të Arsimit të 

Lartë. 

 

Për “Master profesional në Infermieri pediatrike”:  

 

1. Të pranohen kandidatët që zotërojnë diplomat e mëposhtme: 

 

• Diplomë “Bachelor në Infermieri të Përgjithshme” 

• Diplomë “Bachelor në mami Infermier”  

• Diplomë “Bachelor në Infermieri në Shëndet publik” 

• Diplomë “Bachelor në Teknik laboratori” 

• Diplomë “Bachelor në Fizioterapi” 

• Diplomë të sistemit të vjetër: “Infermier i përgjithshëm” 
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të fituara në përfundim të ciklit të parë të studimeve në të gjitha fakultetet 

apo shkollat e larta të infermierisë brenda dhe jashtë territorit të Republikës 

së Shqipërisë. 

 

2. Përzgjedhja e kandidatëve në programet e studimit “Master profesional” 

do të bëhet në bazë të rendit zbritës të mesatares së ponderuar të notave të 

tyre në ciklin e parë të studimeve. Nëse do të ketë studentë me të njëjtën 

mesatare në studimet “Bachelor” në fund të listës, renditjen do ta përcaktojë 

rendi zbritës i mesatares së Maturës Shtetërore. 

 

3. Politika përzgjedhëse e kandidatëve të jetë si më poshtë: 

 

• Studentët që kanë kryer studimet në UV. 

• Studentët që kanë kryer studimet në Institucione Publike të Arsimit të 

Lartë. 

• Studentët që kanë kryer studime në Institucione Private të Arsimit të 

Lartë. 

 

 

5. Vendimi protokollohet dhe bëhen njoftimet përkatëse.  

6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Prof. Dr. Roland ZISI 

 
 

KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 


