KRITERET E PRANIMIT NE UNIVERSITETE

IAL

Fakultetet

Dega e Studimit

Kriteret
50 % Nota mesatare e përgjithshme arthmetike e tre viteve të studimit në
shkollën e mesme, përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore.

Biologji-Kimi
Infermieri e Përgjithshme
Infermieri -Mami
Matematikë-Fizikë
Fizikë dhe TeknologjiInformacioni
Matematikë- Informatikë
Teknologji-Informacioni
Histori-Gjeografi

Universiteti "Eqrem
Cabej", Gjirokastër

Gjuhë-Letërsi Shqipe
Gjuhë Angleze
Gjuhë-Letërsi Italiane
Histori dhe Gjuhë Italiane
Gjuhë, Letësi dhe
Qytetërim grek

50 % Nota mesatare e grup lëndëve shoqërore ose natyrore tre viteve të studimit
në shkollën e mesme në funksion të programit të studimit ku kandidati aplikon.
Biologji 30%, Kimi 20%
Matematikë 20%, Fizikë 15%, Informatikë 15%
Matematikë 10%, Fizikë 20%, Informatikë 20%
Matematikë 25%, Informatikë 25%
Histori 10%, Gjeografi 10%, Qytetari 10%, Shkencë toke 10%, Sociologji, Filozofi
5%, Histori arti 5%
Gjuhë-letërsi 20%, Qytetari 10%, Gjuhë e huaj e parë 10% Histori arti 10%
Gjuhë angleze 20%, Gjuhë-letërsi shqipe 15%, Qytetari 5%, Arte 5%, Gjuhë e huaj
e dytë 5%
Gjuhë italiane 15%, Gjuhë-letërsi shqipe 15%, Qytetari 5%, Histori Arti 5%, Gjuhë
e huaj e dytë 10%
Histori 10%, Qytetari 10%, Sociologji, Filozofi 5%, Histori arti 5%, Gjuhë italiane
10%, Gjuhë e huaj e dytë 10%
Gjuhë-letërsi greke 25%, Gjuhë shqipe 5%, Histori 5%, Qytetari 5%, Anglisht 5%,
Sociologji 5%

Mësuesi për Arsimin Fillor Qytetari 15%, Gjuhë-Letërsi Shqipe 15%, Arte 10%, Psikologji,Sociologji, filozofi
10%
Mësuesi për Arsimin
Parashkollor
Kontabilitet-Financë
Ekonomia 20%, Matematika 10%, Qytetari 15%, Gjuhë e huaj e parë 5%
Administrim Publik
Turizëm

Fakukteti i Teknologjisë së
Informacionit

Fakulteti i Biznesit

Universiteti "Aleksandër
Moisiu", Durrës

Fakulteti i Edukimit

Formula e llogaritjes së pikëve për cdo kandidat do jetë:
Pikët= (Nm*%Nm + Nmg*%Nmg)Ks;
Ku:
Nm- paraqet Notën mesatare të Shollës së Mesme ;
Nmg- paraqet Notën mesatare aritmetike të grup lëndëve të vendosura si kriter;
%Nm dhe % Nmg-paraqesin përqindjet respektive të notës mesatare të shkollës
së mesme dhe notën mesatare të lëndëve;
Ks-paraqet koeficentin e shkollës së mesme;
50%
Teknologji Informacioni 50% Mesatarja e shkollës së mesme (e ponderuar)
Multimedia dhe Televizion Mesatarja e Matematikës + Fizikës+ Te avancuara (e ponderuar) Për nxënësit e
Nota mesatare minimale 6.5
Matematikë-Informatikë
Nota mesatare minimale e Matematikës 7
Nota mesatare minimale e Matematikës 6
Sisteme Informacioni
Nota mesatare minimale e Teknologji dhe TIK 6
Nota mesatare minimale e Matematikës 6
Nota mesatare minimale e Teknologji dhe TIK 6
Informatikë Anglisht
Nota mesatare minimale e Gjuhë e huaj e parë (Gjuhë Angleze) dhe Gjuhë dhe
Komunikimi 6
40 % Nota mesatare
Shkenca Kompjuterike
30 % Nota mesatare e Matematikës
30% Nota mesatare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
Administrim Biznesi
Menaxhim - Marketing
Shkenca Ekonomikke
Financë- Kontabilitet
Nota mesatare minimale e Matematikës 6
Nota
Bankë Financë
mesatare e Ekonomi bërthame minimale 6
Menaxhim Hotel Restorant
Menaxhim Turizëm
Menaxhim Turizëm
Gjuhë Angleze
Gjermanisht Anglisht
Nota mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6
Psikologji Sociologji
Eksperte në Proceset e
Nota mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6
Gjuhë Letërsi Anglisht Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Gjuhë dhe Letërsi 6.3
Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Gjuhë Angleze 6.5
Më suesi pë r Arsimin Fillor
Nota mesatare e përgjithshme minimale e tre viteve 6
Më suesi pë r Arsimin
Infermieri e Përgjithshme

Fakulteti i Studimeve
Profesionale

Fizioterapi
Mami
Ndihmës Dentist
Hidroteknikë Ujsjellës
Menaxhim Ndërtimi
Specialist Rrjetesh
Informatikë Praktike

Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Kimi, Biologji 6.5
Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Kimi, Biologji , Fizikë 6.5
Nota mesatare minimale e grup-lëndëve Kimi, Biologji 6
Nota mesatare minimale e Teknologji 6
Nota mesatare minimale e Teknologji dhe Ekonomi 6
Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së

Profesionale

Fakulteti i Shkencave Politike
dhe Juridike

Navigacion dhe Menaxhim
Nota mesatare minimale e tre viteve 7
Detar
Nota mesatare minimale e tre viteve në Fizikë 6.5
Teknologji Automobilash
Nota mesatare minimale e tre viteve në Fizikë 6
Menaxhim Transporti
Specialist elektrik
Asistent Administrativ (2
Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së
Asistent Ligjor (2 vjecar)
Shkenca Politike
40% Mesatarja e shkollës së mesme (e ponderuar)
60 %
Marrëdhënie me Publikun Mesatarja e tri viteve : Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori, Hyrje në Ekonomi (e
Histori
ponderuar)
Administrim Publik
Politikë Ekonomike
Drejtësi

Fakulteti i Studimeve të
Integruara me Praktikën

Universiteti i Sporteve
të Tiranës

Menaxhim i Bankave
Menaxhim i SME
Menaxhim i Hoteleri
Turizëm

Biologji

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

60 % Mesatarja e tri viteve : Filozofi, Qytetari, Sociologji, Histori (e ponderuar)
Nota minimale e Gjuhës angleze në provimin e Maturës Shtetërore 6 Konkurs :
Test punësimi + Test i Gjuhës angleze të zhvilluar nga kompania partnere,
veprimtaria e së cilës është në përputhje me programin e studimit. Konkursi
mbikëqyret nga FASTIP.
60% Test praktik
40% Mesatarja
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme 3 vite + Maturë Shtetërore
50 % Nota mesatare e grup-lëndëve
50 % (Gjuhë Shqipe dhe letërsi, Histori, Gjeografi, Sociologji, Filozofi, Psikologji,
Qytetari, Gjuhë e huaj, Histori Arti, Histori Muzike)

Fakulteti i Historisë dhe
Filologjisë

Fakulteti i Shkencave të
Natyrës

40% Mesatarje e shkollës së mesme (e ponderuar)
60
% Mesatarja e tri viteve : Ekonomi, Ekonomi e Avancuar, Histori, Qytetari dhe
Filozofi (e ponderuar)
40% Mesatarje e shkollës së mesme (e ponderuar)

Bioteknologji
Kimi
Kimi Industriale e
mjedisore
Kimi dhe Teknologji
Ushqimore

Biologji 20 %; Kimi 10 %; Fizikë 10 %; Matematikë 10 %

Kimi 20 %; Biologji 10 %; Fizikë 10 %; Matematikë 10 %

Matematikë

Matematikë 30 %; Matematikë e avancuar 10% Fizikë 5% ; Informatikë 5 %
Fizikë 20 %; Matematikë 20 %; Kimi 5 %; Biologji 5 %
Fizikë
Informatikë
Teknologji Informacioni Informatikë 20 %; Matematikë 20 %; Fizikë 5 %; Biologji 5 %
dhe Komunikimi
Inxhinieri Matematike dhe
Matematikë 20 %; Matematikë e avancuar 10% Fizikë 10% ; Informatikë 10%
Informatike
Gjuhë e huaj e parë 10 %; Gjuhë shqipe dhe letërsi 10 %; Qyteteari 10 %; Arte 10
%; Gjuhë e huaj e dytë/ karrierë, aftësim për jetën 10 %
Histori 10 %; Qytetari 10 % ; Gjuhë shqipe dhe letërsi 10 %; Ekonomi 10 %;
Sociologji /Psikologji/ Filozofi 10 %

Fakulteti i Shkencave Sociale
Fakulteti i Drejtësisë
Fakulteti i Ekonomisë

Ekonomi 15 %; Matematikë 15 %; Fizikë 10 %; Gjuhë e huaj 10 %
Mesatarja e shkollës së mesme mbi 6
Renditja e kandidatëve do bëhet sipas formulës :
[07 x
Nota Mesatare + 0.3 x (Mes Matematikë+ Mes Fizikë + Mes Kimi)/3]x
koeficentin e shkolles se mesme
(Ku : Nota mesatre -> Nota mesatare e të gjitha viteve të shkollës së mesme;
Koeficienti i shkollës -> varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së mesme)
Për programet e Integruara të Ciklit të Dytë kusht pranimi do jetë njohja e gjuhës
së huaj sipas udhëzimit nr.52, datë 03.12.2015 të MAS.
6->Mesatarja minimale e pergjithshme e të gjitha viteve të shkollës së mesme
përfshirë dhe mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore
70 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet
30 % Nota mesatare e grup lëndëve të vlerësuara si të rëndësishme për cdo

Universiteti
Politeknik i Tiranës

Filozofi - Sociologji

Fakulteti i Shkencave të
Natyrës dhe Humane

7->Mesatarja e grup-lëndëve (Filozofi, Sociologji , Ekonomi, Qytetari, Psikologji,
Administrim dhe Politika Histori)
Sociale
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë , Matematikë e avancuar,
Fizikë bërthamë)
Matematikë- Fizikë
7->Nota mesatare minimal e lëndëve specifike në provimin e formimit dhe
provimet me zgjedhje
Matematikë Informatikë
Teknologji Informacioni
Infermier i Përgjithshëm
Biologji-Kimi
Mami
Financë- Kontabilitet
Menaxhim

7->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë , Matematikë e avancuar)
7->Nota mesatare minimal e lëndëve specifike në provimin e formimit dhe
provimet me zgjedhje
7->Mesatarja e TIK-ut
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Qytetari)
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Kimi bërthamë)
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Biologji bërthamë, Qytetari)
6.2->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, Gjuhë e Huaj e
parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, Sociologji, Qytetari)

Universiteti "Fan S.
Noli", Korcë

Fakulteti i Ekonomisë

Administrim Biznesi ne
Marketing
Administrim Biznesi ne
Turizëm
Gjuhë-Letërsi
Histori - Gjeografi

Fakulteti i Edukimit dhe
Filologjisë

Arsimi fillor Klasa I- VI
Arsim parashkollor
Gjuhë Angleze
Gjuhë dhe Kulturë Frënge
Agroushqim

Fakulteti i Bujqësisë

Inxhinieri Agronomike
Mjekësi e Bimëve dhe
Hortikulturë
Agrobiznes

Universiteti Bujqësor i
Tiranës
Fakulteti i Shkencave
Shoqërore

Matematikë

Fizikë

Informatikë

Fakulteti i Shkencave të
Natyrës

Biologji - Kimi

6>Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, Gjuhë e Huaj e
parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, Sociologji, Qytetari)
6>Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, Gjuhë e Huaj e
parë, Teknologji Informacioni dhe komunikimi, Sociologji, Qytetari, Gjeografi,
Histori).
6.5->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, Histori bërthamë,
Qytetari, Histori Arti)
6.5->Mesatarja minimale e pergjithshme e të gjitha viteve të shkollës së mesme
përfshirë dhe mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore
7->Mesatarja e grup-lëndëve (Histori bërthamë,Shkencat e Tokës, Gjeografi 11,
12, Qytetari)
6->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë Letërsi,Matematikë bërthamë, Qytetari,
Biologji bërthamë, Fizikë bërthamë)
6->Mesatarja e grup-lëndëve (Gjuhë e Huaj I, Gjuhë e Huaj II, Gjuhë Shqipe dhe
Letërsi, Qytetari, Karrierë dhe Aftësim për Jetën )

6->Mesatarja e grup-lëndëve (Kimi bërthamë, Biologji bërthamë, Shkencat e
Tokës, Teknologji)
6->Mesatarja e grup-lëndëve (Matematikë bërthamë, Ekonomi, Teknologji,
Shkenca mbi Tokën)
Kriteri i meritës (Mesatarja)
Kriteri i rëndësisë (Koeficenti i shkollës nga vjen, lidhur me përputhshmërinë e
programeve tëUBT)
Kuotat e përcaktuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota mesatare e grup lëndëve (Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, Histori, Gjeografi,
Sociologji, Psikologji, Qytetari, Gjuhë e Huaj, Histori Arti, Histori Muzike)
Pikët mesatare për kredit të llogaritura nga shkolla e mesme më të lartë ose të
barabartë me 6.00 (Pikët mesatare për kredit ≥ 6.00)
Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 xPMbaze + 0.1xPFbaze + 0.1x
PTik + 0.2x PMthell)]
Pgjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e
Mesme, vlen 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PMBazë- Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës bërthame, vlen
10% të pikëve në total
PFBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e fizikës së kurikulës bërthamë, vlen 10% të
pikëve në total;
PTik -Pikët e kandidatit në lëndën TIK të kurikulës bërthamë, vlen 10% të pikëve
në total
PMThell-Pikët e kandidatit në lëndën matematikë të thelluar, vlen 20% të pikëve
në total
Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.15 xPMbaze + 0.15xPFbaze + 0.2x
PThell)]
Pgjithsej -pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e
Mesme, vlen 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PMBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës bërthame, vlen
15% të pikëve në total
PFBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e fizikës së kurikulës bërthamë, vlen 15% të
pikëve në total
PMThell - Pikët e kandidatit në lëndën matematikë të thelluar, vlen 20% të
pikëve në total
Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.15 xPMbaze + 0.2xPTik + 0.15x
PAng)]
Pgjithsej -pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e
Mesme, vlen 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PMBazë -Pikët e kandidatit në lëndën e matematikës së kurikulës bërthame, vlen
15% të pikëve në total
PTIK - Pikët e kandidatit në lëndën TIK, vlen 20% të pikëve në total
Pang-Pikët e kandidatit në lëndën Anglisht, vlen 15% të pikëve në total
Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PKbaze + 0.1xPBbaze +
0.15xPKThell+ 0.15x PBThell)]
Pgjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e
Mesme, vlejnë 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PKBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e Kimisë së kurikulës bërthame, vlejnë 10%
të pikëve në total
PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës bërthamë, vlejnë
10% të pikëve në total

PKThell-Pikët e kandidatit në lëndën Kimi e thelluar, vlejnë 15% të pikëve në
total
PBThell-Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 15% të pikëve në
Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PKbaze + 0.1xPBbaze +
0.1xPKThell+ 0.1x PBThell) + 0.1x PAng)]

Universiteti "Luigj
Gurakuqi ", Shkodër

PGjithsej - pikët e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e
Mesme, vlejnë 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PKBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e Kimisë së kurikulës bërthame, vlejnë 10%
Infermieri e përgjithshme, të pikëve në total
Mami
PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës bërthamë, vlejnë
10% të pikëve në total
PKThell-Pikët e kandidatit në lëndën Kimi e thelluar, vlejnë 10% të pikëve në
total
PBThell-Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 10% të pikëve në
total
Pang-Pikët e kandidatit në lëndën Anglisht, vlen 10% të pikëve në total

Fizioterapi

Psikologji / Punë sociale

Fakulteti i Shkencave të
Edukimit

Arsimi fillor/Arsimi
Parshkollor
Edukim Fizik e Sporte

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti I Gjuhëve të Huaja

Fakulteti i Drejtësisë

Universiteti "Ismail
Qemali", Vlorë

Universiteti i
Mjekësisë, Tiranë

letërsi, Arte, Qytetari, Matematikë, Edukim fizik e sporte).
70 % Konkursi I pranimit
15 % Nota mesatare e shkollës së mesme
fizik, Biologji, Histori, Atësim për jetën).

Pedagogji
70 % Konkursi I pranimit
muzikore/Pikturë Grafikë
30 % Nota mesatare e shkollës së mesme
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
Administrim-Biznes/
provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota
Financë- Kontabilitet
mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi
( Matematikë 20%,
Ekonomi 20%, Gjuhë e huaj 10%)
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota
Turizëm
mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi
( Ekonomi 40%,
Gjuhë e huaj 10%)
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota mesatare e grup lëndëve të zhvilluara në shkollën e mesme(Gjuhë e
huaj, Gjuhë shqipe e letërsi)
70 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore
30 % Nota mesatare e grup lëndëve të zhvilluara në shkollën e mesme( Histori
6%, Qyetari 6%, Gjuhë shqipe e letërsi 6%, Ekonomi 6%, (Sociologji,Psikologji,
60 % Nota mesatare e përgjithshme e ponderuar
30 % Nota mesatare e lëndëve të lidhura me profilin (e ponderuar)
10% Shkolla e mesme e përfunduar

Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Farmacisë

Mjekësi e Përgjithshme
Farmaci

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Stomatologji

35 % Nota mesatare e Maturës Shtetërore (Vetëm provimet me detyrim)
35 % Nota mesatare e 3 viteve të shkollës së mesme
Lëndët formese 30 % (Kimi 10 %; Biologji 10 %; Fizikë 10%; )
Nota mesatare për të konkuruar në keto programe studimi do të jetë nota 8.5

Infermieri e përgjithshme
Fakulteti i Shkencave
Mjekësore Teknike

Mami
Fizioterapi
Teknik i Lartë Laboratori
Imazheri
Logopedi

Universiteti

Pikë gjithsej = [Pgjithsej x 0.5 x K]+[100x K x (0.1 x PFbaze + 0.1xPBbaze +
0.1xPFThell+ 0.1x PBThell) + 0.1x PAng)]
PGjithsej - e grumbulluara nga kandidati gjatë studimit në shkollën e Mesme,
vlejnë 50% të pikëve në total
K - Koeficienti i shkollës së mesme varion nga 1.0 në 1.4, sipas llojit të shkollës së
mesme)
PFBazë - Pikët e kandidatit në lëndën e Fizikës së kurikulës bërthame, vlejnë 10%
të pikëve në total
PBBazë-Pikët e kandidatit në lëndën e biologjisë së kurikulës bërthamë, vlejnë
10% të pikëve në total
PFThell -Pikët e kandidatit në lëndën Fizikë e thelluar, vlejnë 10% të pikëve në
PBThell -Pikët e kandidatit në lëndën Biologji e thelluar, vlejnë 10% të pikëve në
PAng- Pikët e kandidatit në lëndën gjuhe e huaj, Anglisht vlejnë 10% të pikëve
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota mesatare e grup lëndëve për këto programe studimi (Filozofi,
Psikologji, Sociologji, Qytetari)
50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet
Maturës Shtetërore
50 % Notaemesatare
e grup lëndëve për këto programe studimi (Gjuhë shqipe e

Nota mesatare për të konkuruar në keto programe studimi do të jetë nota 8

50 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe
provimet e Maturës Shtetërore (Mesatare e thjeshtë)

Universiteti
"Aleksandër
Xhuvani",Elbasan

50 % Nota mesatare e grup lëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të
përzgjedhura nga fakultetet për cdo program studimi të ciklit të parë
Njohja e një prej gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian
Pranimi në Akademinë e Policisë bëhet nëpërmjet konkurrimit të hapur
Të jetë shtetas shqiptar
Të mos jetë i përjashtuar nga policia apo të jetë larguar nga shërbimi civil
Të ketë zotësi për të plotë për të vepruar

Akademia e Sigurisë

Universiteti i Arteve

Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe I aftë fizikisht për të kryer detyrën
Të ketë mbaruar arsimin e mesëm
Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur
Të mos jetë i dënuar me vendim gjykate, të formës së prerë, për kryerjen e një
krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje
Të ketë dëshmi të aftësisë së drejtimit të automjetit të tipit B
Procedura e pranimit në Akademinë e Sigurisë është e përcaktuar me VKM nr.
750 datë 16.09.2015 "Për miratimin e Rregullores së Brendëshme të Policisë së
Shtetit"
30 % Nota mesatre e viteve të shkollimit dhe Provimet e Maturës Shtetërore
70 % Rezultatet e konkursit të pranimit

IAL

Universiteti
Aldent

Fakultetet

Fakulteti i
Shkencave Dentare
Fakulteti i
Shkencave
Mjekësore

KRITERET E PRANIMIT NE UNIVERSITETE
Dega e Studimit
Kriteret
60 % [(Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme
40%) + (Nota mesatare e provimeve të Maturës
Shtetërore 20 %)]
40 % Mesatarja e gruplëndëve të përzgjedhura nga
fakultetet për cdo program studimi
Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së
Programet e integruara të studimit Gjuha e huaj, në nivelin B1-C1, do merret si kriter
hyrës
ciklit të dytë
Stomatologji
Teknika Laboratorike Dentare
Fizioterapi
Infermieri e Përgjithshme
Teknikë Laboratori Mjekësor

Kimi 10 %; Biologji 10 %; Gjuhë e huaj e parë 10%;
TIK 5 %; Qytetari 5 %

Shënime

Master i
shkencave
Bachelor
Master i
shkencave

Farmaci
(50 Pikë) Mesatarja e pergjithshme e shkollës së
mesme
(30 Pikë) Mesatarja e provimeve të Maturës Shtetërore
(20 Pikë) Mesatarja e grup lëndëve të afërta (Kurrikula
bërthamë ) me fushën e studimit të kërkuar
Në rast klasifikimi të njëjtë do merret parasysh nota e
gjuhës së huaj

Shkolla e
Lartë
Universitare,
jopublike,
"Universiteti"
Marin
Barleti""

Edukim Fizik dhe Sporte
Arkitekturë
Financë Kontabilitet
Drejtësi
Shkenca Politike
Menaxhim Biznesi
Informatikë e Aplikuar
Sociologji
Psikologji

Universiteti
Polis

Konkurs specialiteti
Matematikë; Ekonomi ;Teknologji ; TIK ; Karriera,
aftësim për jetën
Histori ; Gjeografi ; Ekonomi ; Gjuhë Shqipe dhe
Letërsi
Histori ; Gjeografi ; Ekonomi; Karriera, aftësim për
jetën
Matematikë; Ekonomi ;Teknologji ; TIK ; Karriera,
aftësim për jetën
Matematikë; TIK; Ekonomi
Qytetari; Histori; Gjeografi; Karriera, aftësim për
jetën; Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Qytetari; Histori; Biologji; Karriera, aftësim për jetën;
Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
Gjuha angleze do merret si kriter hyrës bazuar në
Udhëzimin nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e
niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve
ndërkombëtare, për pranimet në programet e ciklit të
dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë".

Universiteti i
New York-ut
në Tiranë

Institucioni
Privat i
Arsimit të
Lartë
"Shkolla e
Lartë"Nehem
ia""

Testim në veprimtaritë fizike e sportive

Fakulteti i Biznesit
dhe Teknologjisë
Biznes dhe Ekonomi

Kërkesë aplikimi dhe Letër Motivimi
Marrveshje me një kompani ku do të zhvillohet
praktika mësimore për 3 vite
Gjuha angleze, në nivel B2, do merret si kriter hyrës
Kërkesë aplikimi dhe Letër Motivimi

Fakulteti i
shkencave
Humane

Lidership dhe Vlerësim Arsimor

Gjuha angleze do merret si kriter hyrës

Nota mesatare minimale përcaktohet sipas VKM-së
Programet e studimit me karakter (Kriter perjashtues)
profesional
Mesatarja aritmetike (Kriter rendites)
Nota mesatare minimale përcaktohet sipas VKM-së
Programet e studimit të Ciklit të (Kriter perjashtues)
30 %Mesatarja aritmetike (Kriter rendites)
parë
70 %Test pranimi individual me alternativa
Nota mesatare minimale përcaktohet sipas VKM-së
(Kriter perjashtues)
Programet e integruara të studimit
Gjuha e huaj, në nivelin B1, do merret si kriter
të ciklit të dytë
përjashtues, sipas Udhëzimit Nr.52 datë 03.12.2015
30 %Mesatarja arithmetike (Kriter rendites)
70 % Test pranimi individual me alternativa
60 % Nota mesatare e tre viteve të shkollës së mesme

Bachelor

Administrim biznesi,
drejtë Biznesi

E

Shkolla e
lartë private
"Tirana
Business
University"

40 % Intervista, ku peshën parësore do ta ketë shkalla
e motivimit dhe angazhimit
40 % Intervista, ku peshën parësore do ta ketë shkalla
e motivimit për të studiuar dhe për tua aftësuar
profesionalisht
Nota mesatare minimale e ciklit të parë 8
40 % Mesatarja e ciklit të parë
Përshtatshmëria e programit të studimit pararendës
me atë për të cilin aplikon do të përbëjë 30%
30% Intervista, ku peshën parësore do ta ketë shkalla
e motivimit për të studiuar dhe për tua aftësuar
profesionalisht

Bachelor

Master
profesional

Master i
shkencave

Gjuha e huaj, në nivelin B2, do merret si kriter hyrës
70 pikë -> Nota mesatare e shkollës së mesme për të
gjitha vitet. Çdo notë tjetër do të konvertohet në pikë
duke ju referuar këtij vlerësimi
Përshembull:
Nota mesatare 10 është e barabartë me 70 pikë.
Pra 8.45 * 70/10 = 59.15 pikë
Programet e studimit të Ciklit të
parë me kohë të plotë

20 pikë -> Nota mesatare e grup lëndëve të
vlerësuara si më të rëndësishmë. Çdo notë tjetër do të
konvertohet në pikë duke ju referuar këtij vlerësimi
Përshembull:
Nota mesatare 10 është e barabartë me 20 pikë.
Pra 9.5 * 20/10 = 19 pikë
10 pikë Intervista e organizuar nga Komisioni
Përzgjedhës

ShLUJP
"Wisdom
University"

50 pikë -> Nota mesatare e ponderuar e Ciklit të parë
për të gjitha vitete. Çdo notë tjetër do të konvertohet
në pikë duke ju referuar këtij vlerësimi
Përshembull:
Nota mesatare 10 është e barabartë me 50 pikë.
Pra 8.6 * 50/10 = 43 pikë
30 pikë -> Nota mesatare e grup lëndëve të
vlerësuara si më të rëndësishmë. Çdo notë tjetër do të
konvertohet në pikë duke ju referuar këtij vlerësimi
Përshembull:
Nota mesatare 10 është e barabartë me 30 pikë.
Pra 8.8 * 30/10 = 26.4 pikë
p
gj
j
përcaktuar. (Niveli C1=10 pike, niveli B2=6pike,
niveli B1=2pike)
10 pikë -> Intervista e organizuar nga Komisioni
Përzgjedhës
50 %Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha
vitete, përfshirë provimet e Maturës Shtetërore
50 % Nota mesatare e grup lëndëve përcaktuar për
çdo program studimi

SHPAL
"Universiteti
Metropolitan
Tirana"

Inxhinieri Ndërtimi

Matematikë 30 %; Fizikë 20 %

Inxhinieri Kompjuterike

Matematikë 30 %; Fizikë 20 %

Administrim Biznesi

Ekonomi 30 %; Matematikë 20 %

Informatikë Ekonomike

Matematikë 30 %; Ekonomi 20 %

Inxhinieri Ndërtimi
Inxhinieri Kompjuterike
Administrim Biznesi
Informatikë Ekonomike

Drejtësi

60 %Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha
vitete, përfshirë provimet e Maturës Shtetërore
40 % Nota mesatare e grup lëndëve përcaktuar për
çdo program studimi
Matematikë 25 %; Fizikë 15 %
Matematikë 25 %; Fizikë 15 %
Ekonomi 25 %; Matematikë 15 %
Matematikë 25 %; Ekonomi 15%
Nota mesatare përcaktohet sipas VKM-së
70 % Nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme
duke përfshirë edhe provimet e maturës shtetërore
30 % Mesatarja për lëndët e profilit të zgjedhur
Histori 10 %; Qytetari 10 %; Filozofi 10 %

Shkollat e mesme
të përgjithshme

Shkollat e mesme
të profilizuara
(teknike/
ekonomike)

Bachelor

Bachelor
Financë Bankë
Administrim Biznes
Ekonomiks

Ekonomi 10 %; Matematikë 10 %; Gjuhë e Huaj 10 %
Ekonomi 10 %; Matematikë 10 %; Gjuhë e Huaj 10 %
Ekonomi 10 %; Matematikë 10 %; Gjuhë e Huaj 10 %

Gjuha e huaj, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
Nota mesatre minimale 6
70 % Nota mesatare aritmetike e ciklit të parë
30% Mesatarja për lëndët e profilit të zgjedhur
E drejtë civile 10 %; Procedurë civile 10 %; E drejtë
E drejtë civile dhe tregëtare
detyrimesh 5 %; E drejtë kushtetuese 5 %
E drejtë penale (Pjesa e përgjithshme) 10 %; E drejtë
penale(Pjesa e posacme) 10 %; Procedurë penale 5 %;
E drejtë penale
E drejtë kushtetuese 5 %
Teori e së drejtës 10 %; E drejtë administrative 10 %; E
E drejtë publike dhe administrative drejtë ndërkombëtare publike 5 %; E drejtë
kushtetuese 5 %
Mikroekonomi&Makroekonomi 10 %; Menaxhim
Strategjik 10 %; Menaxhim Marketingu 5 %;
Informatikë 5 %
Menaxhim Egzekutiv

Master i
shkencave

Dy vite eksperiencë pune në fushën e menaxhimit
Bankat dhe tregjet financiare

SHLUJP
"Luarasi"

Mikroekonomi&Makroekonomi 10 %; Tregjet dhe
Institucionet Financiare 10 %; Menaxhim Risku 5 %;
Drejtim Portofoli 5 %

Master I shkencave në "E drejtë
civile dhe tregëtare ","E drejtë
penale" , "E drejtë publike dhe
administrative", "Bankat dhe tregjet Diplomë Bachelor me jo më pak se 120 kredite të
njohura
financiare"

Gjuha e huaj, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
70 % Nota mesatare aritmetike e ciklit të parë
30% Mesatarja për lëndët e profilit të zgjedhur
E drejtë kushtetuese 10 %; E drejtë administrative 10
Specialist/ Jurist në Administratën
%; E drejtë e punës dhe e sigurimeve shoqërore 10 %
Publike
Diplomë të ciklit të parë të studimeve "Bachelor " në
"Drejtësi"
Standardet Europiane për
Policimin dhe Inteligjencën

E drejtë bankare dhe financiare

E drejtë penale dhe të drejtat
ndërkombëtare të njeriut

Financë dhe menaxhim rrisku

Marketing dhe Reklamë
Kontabilitet

Universiteti
Epoka

Shkolla

Programet e studimit të Ciklit të
parë, që zhvillohen në gjuhën
angleze.
Bachelor në "Financë- Bankë", që
zhvillohet në gjuhën shqipe)
Program i integruar i ciklit të dytë
në "Arkitekturë" (Që zhvillohet në
gjuhën angleze)

Drejtësi/ Ekonomi/Shkenca

E drejtë penale (Pjesa e përgjithshme) 10 %; E drejtë
penale(Pjesa e posacme) 10 %; Kriminalistikë 10 %;
Diplomë të ciklit të parë të studimeve "Bachelor " në
fushën e Drejtësisë ose të ketë përfundura studimet në
Akademinë e Policisë
E drejtë administrative 10 %; E drejtë penale 10 %;
Bazat e financës 10 %
Diplomë të ciklit të parë të studimeve "Bachelor " në
fushën e Drejtësisë apo në fushën e Ekonomisë në
drejtimin Financë - Bankë
E drejtë penale(Pjesa e posacme) 10 %; Procedurë
penale 10 %; E drejtë kushtetuese 10 %
Mikroekonomi&Makroekonomi 10 %; Bazat e
financës 10 %; Menaxhim rrisku 10 %
Diplomë të ciklit të parë të studimeve "Bachelor " në
të gjitha programet e ofruara në shkemcat ekonomike
Bazat e Marketingut 10 %; Menaxhim I Marketingut
10 %; Informatikë 10 %
Bazat e kontabilitetit 10 % ; Kontabilitet drejtimi 10 %;
Informatikë 10 %
Diplomë të ciklit të parë të studimeve "Bachelor " në
programet Financë, Bankë apo Kontabilitet
Nota mesatare minimale 7
Gjuha angleze, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
Nota mesatare minimale 6
Nota mesatare minimale 7
Gjuha angleze, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
70 % Mesatarja e shkollës së mesme të përgjithshme

Master
profesional

Drejtësi/ Ekonomi/Shkenca
Politike/Inxinieri Informatike

Shkolla
Private e
Arsimit të
Lartë
"Pavarësia"

Arkitekturë

Kolegji
Profesional I
Tiranës

30 % Mesatarja e grup lëndëve
Për shkollat profesionale shtohet edhe kriteri prej 15%
i diferencuar sipas profilizimit të programeve
70 % Kunkurs pranimi
Nëse numuri i studentëve do të jetë më i vogël se
kuotat, atëherë kriteret shtesë nuk do të merren në
konsideratë.
Pranimi i studentëve i nënshtrohet një procedure
përzgjedhëse duke u bazuar në formularin e aplikimit
dhe dokumentacionin e paraqitur nga aplikanti
70 % Mesatarja e përgjithshme shkollës së mesme
duke përfshirë dhe provimet e Maturës Shtetërore
30% Intervista me Komisionin e Vlerësimit

Psikologji Këshillimi dhe
Pedagogji;
Arsim
parashkollor dhe fillor; Gjuhë dhe
letërsi angleze
Gjuha angleze, në nivelin B1 do merret si kriter hyrës
Shkenca Islame;
Gjuhë
dhe letërsi turke
Gjuha turke, në nivelin B1 do merret si kriter hyrës
70 % Mesatarja e studimeve të ciklit të parë
30 % Intervista me Komisionin e Vlerësimit
Përshtatshmëria e programit të studimit pararendës
me atë për të cilin aplikon
Psikologji Këshillimi dhe
Pedagogji(Msc);
Gjuhë
dhe letërsi angleze (Msc); Mësuesi, Gjuha angleze, në nivelin B1 do merret si kriter hyrës
gjuhë angleze për arsimin e mesëm
(MP)
Shkenca moderne Islame(Msc);
Shkenca themelore Islame (Msc);
Gjuhë dhe letërsi turke (Msc);
Gjuha turke, në nivelin B1 do merret si kriter hyrës
Mësuesi, gjuhë turke për arsimin e
mesëm (MP)

Shkolla e
lartë private
"Hëna e
plotë"
(Bedër)

Universiteti
Europian i
Tiranës

Fakultetet

Fakulteti i
Shkencave
Mjekësore

Albania
University

Formular interesimi
Cv e kandidatit
Kopje e noterizuar e diplomës së ciklit të parë
Master Profesional
Letër interesi
Projekt-ide/ Detyrë aplikative
Certifikatë njohje e gjuhës së huaj
Gjuha e huaj, në nivelin B1-C1, do merret si kriter
hyrës
Kopje e noterizuar e diplomës së ciklit të parë
Formular interesim
Master I Shkencave
Cv e kandidatit
Letër interesi
Projekt-ide/ Detyrë aplikative
Dy Letra Rekomandimi
70 % Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme
30 % Mesatarja e gruplëndëve
Nuk pranohen studentë që kanë mbaruar arsimin e
mesëm me kohë të pjesshme
Profili i shkollës së mesme të përputhet me programin
Farmaci
e studimit që do të ndiqet
Kimi 15% ; Biologji 10% ; Fizikë 5%
Nuk pranohen studentë që kanë mbaruar arsimin e
mesëm me kohë të pjesshme
Stomatologji
Profili i shkollës së mesme të përputhet me programin
e studimit që do të ndiqet
Kimi 10% ; Biologji 15% ; Qytetari 5%
Kimi 10% ; Biologji 10% ; Qytetari 10%
Infermieri
Fizikë 10% ; Qytetari 10%; Gjuhë e huaj 10%
Fizioterapi
Ekonomi 15 %; Matematikë 10 %; Gjuhë e huaj 5%
Financë - Bankë
Menaxhim Biznesi

Fakulteti i
Shkencave të
Aplikuara dhe
Ekonomike

Inxhinieri

Arkitekturë

Ekonomi 15 %; Matematikë 10 %; Gjuhë e huaj 5%
Informatikë 15 %; Matematikë 10 %; Fizikë 5%
Nuk pranohen studentë që kanë mbaruar arsimin e
mesëm me kohë të pjesshme
Profili i shkollës së mesme të përputhet me programin
e studimit që do të ndiqet
Histori arti 15 % ; Informatikë 10 %; Matematikë 5 %

Dizajn

Histori arti 15 % ; Informatikë 10 %; Matematikë 5 %

Bachelor

Master i
shkencave /
Master
profesional

Histori 10 %; Qytetari 10 %; (Sociologji,Psikologji,
Filozofi0 10 %
Histori 10 %; Qytetari 10 %; (Sociologji,Psikologji,
Shkenca Politike- Administrative
Filozofi0 10 %
Qytetari 10 %; Sociologji 10 % ; Psikologji 10 %
Psikologji e përgjithshme
Qytetari 10 %; Anglisht 10 %; Gjuhë Shqipe dhe
Mësuesi
Letërsi 10 %
Qytetari 10 %; Anglisht 10 %; Gjuhë Shqipe dhe
Anglisht
Letërsi 10 %
Nota mesatare e përcaktuar sipas VKM-së
Shkenca juridike

Fakulteti i
Shkencave
Shoqërore

40 % Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme +
Notat e provimeve të Maturës Shtetërore

Fakulteti Drejtësisë

60 % Mesatarja e gruplëndëve të përzgjedhura nga
fakultetet për cdo program studimi (Histori,Qytetari,
Gjuhë Shqipe,Letërsi, Një lëndë shoqërore - Sociologji,
Psikologji apo Filozofi)

Akademia
Profesionale
e biznesit

40 % Mesatarja e përgjithshme e shkollës së mesme +
Notat e provimeve të Maturës Shtetërore

Fakulteti i
Ekonomisë

60 % Mesatarja e gruplëndëve të përzgjedhura nga
fakultetet për cdo program studimi
(Ekonomi,Matematikë ,Informatikë,Gjuhë e Huaj)
Administrim Biznesi Administrim
Biznesi dhe Teknologji
Nota mesatare minimale 6
Informacioni
Inxhinieri
Softuerike
Inxhinieri
Nota mesatare minimale e gjuhës angleze(provimi i
Industriale
Maturës Shtetërore) 6

Bachelor

70 % Mesatarja e shkollës së mesme për të gjitha vitet
Fakulteti i
Ekonomisë

30 % Mesatarja e gruplëndëve (Matematikë ,
Informatikë, Ekonomi)

Fakulteti i
Inxhinierisë

30 % Mesatarja e gruplëndëve (Matematikë ,
Informatikë, Fizikë)
Nota mesatare minimale e ciklit të parë 7.5
Gjuha angleze, në nivelin B1-C1, do merret si kriter
hyrës
Administrim Biznesi

SHLUP
"Instituti
Kanadez i
Tekknologjis
ë"

Profili i studimeve të ciklit të parë duhet të përputhet
me programin e studimit që do të ndiqet
Cdo kandidat i ardhur nga fusha studimi të përafërta,
trajtohet(testim dhe intervista) nga një Komision I
ngritur në nivel fakulteti.
Dokumente plotësuese që vërtetojnë aftësitë dhe
eksperiencat menaxheriale
Nota mesatare minimale e ciklit të parë 7.5
Gjuha angleze, në nivelin B1-C1, do merret si kriter
hyrës

Inxhinieri Softuerike

Inxhinieri Industriale

Profili I studimeve të ciklit të parë duhet të përputhet
me programin e studimit që do të ndiqet
Cdo kandidat I ardhur nga fusha studimi të përafërta,
trajtohet(testim dhe intervista) nga një Komision I
ngritur në nivel fakulteti.
Dokumente plotësuese që vërtetojnë aftësitë dhe
eksperiencat për studime në "Master I shkencave" në
Inxhinieri Softuerike
Gjuha angleze, në nivelin B1-C1, do merret si kriter
hyrës
Profili I studimeve të ciklit të parë duhet të përputhet
me programin e studimit që do të ndiqet
Cdo kandidat I ardhur nga fusha studimi të përafërta,
trajtohet(testim dhe intervista) nga një Komision I
ngritur në nivel fakulteti.
Dokumente plotësuese që vërtetojnë aftësitë dhe
eksperiencat për studime në "Master I shkencave" në
Inxhinieri Industriale

Master i
shkencave

Konkurs në tre faza:
1. Test
për kulturën e përgjithshme (me gojë)
2.Test për kulturën kinematografike (Me shkrim)
3. Ushtrim fotografik me 3 foto/ story

Akademia e
Filmit dhe
Multimedias
Marubi

Gjuha e huaj do merret si kriter hyrës (Në rast të
mungesës së certifikatës kandidati i nënështrohet
testimit)
Infermieristikë
Fizioterapi

Testim me shkrim, në italisht, mbi njohuritë në
Shkencat Natyrore
Testim me shkrim mbi njohjen e gjuhës italiane
Kuotimi i notës mesatare të shkollës së mesme

Ekonomi Ndërmarjeje
nxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi Testim me shkrim mbi njohjen e gjuhës italian
Shkenca Politike dhe Marrëdhënie
Ndërkombëtare
Kuotimi i notës mesatare të shkollës së mesme

Universiteti
Katolik "Zoja
e Këshillit të
Mirë"

Testim në Shkenca Natyrore
Mjekësi
Odontoiatri
Kuotimi i notës mesatare të shkollës së mesme
dhe Proteza Dentare Farmaci
Arkitekturë
Njohje e një gjuhe të huaj sipas udhëzimit në MAS nr.
52 dt. 03.12.2015

Teknikë e Lartë në laboratorë
Mjekësor

Informatikë e Zbatuar

Financë Kontabilitet

Teknikë e Lartë në laboratorë
Mjekësor

SHLP
Mesdhetare e
Shqipërisë

Kolegji
Profesional
Privat
"IVOCLAR
VIVADENT"

Programe të
Integruara të
Ciklit të dytë

Nota mesatare e ponderuar e Maturës Shtetërore 6
Nota mesatare arithmetike 6.5 (në grup lëndët:
Matematikë , Ekonomi, Sociologji, Qytetari, Gjuhë e
huaj)

Fakulteti
Ekonomik

SHLP
"Logos"

Bachelor

Nota mesatare e ponderuar e Maturës Shtetërore 6
Nota mesatare arithmetike 6.5 (në grup lëndët: Kimi,
Fizikë, Biologji, Gjuhë e huaj)

Bachelor

Nota mesatare e ponderuar e Maturës Shtetërore 6
Nota mesatare arithmetike 6.5 (në grup lëndët:
Matematikë, Fizikë, Tik, Gjuhë e huaj)
Gjuha e huaj, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
Nota mesatare arithmetike 6.5 (në grup lëndët:
Kontabilitet, Drejtim Financiar, Menaxhim i Burimeve
Njerëzore)
Gjuha e huaj, në nivelin B1, do merret si kriter hyrës
Nota mesatare aritmetike 6.5 (në grup lëndët:
Mikrobiologji, Kimi, Biologji)
Të ketë përfunduar ciklin e parë në të njëjtën fushë ose
në fusha të ngjashme.
Mesatarja e shkollës së mesme (përfshirë mesatrja e
provimeve të Maturës Shteteërore duke filluar nga më
e larta për vendin e parë në programin e studimit)
Në rastin kur kandidatët e kanë mesataren e shkollës
së mesme të barabartë merret mesatarja e grup
lëndëve
Pranohen jashtë kritereve deri në 10 % e kuotave
kandidatët në kuadër të programeve të përfshirjes
sociale si dhe aktivistë të jetës shoqërore, kulturore
dhe sportive

Mesatare e shkollës së mesme

Master
profesional

