
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
“ALBANIAN UNIVERSITY” 

__________________________________________________________________ 
Miratuar me Vendimin nr.197 datë 10.04.2004 të Këshillit të Ministrave,  

 Miratimin e  Ministrit të Arsimit e Shkencës nr.8981 datë 27.12.2005 
 

DOKUMENACIONI I KËRKUAR 

për aplikime dhe regjistrime në “ALBANIAN UNIVERSITY” 

 

 

 Cikli i parë, programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve dhe 
programet profesionale 

 

Shtetasit shqiptarë 

- Diplomë e Shkollës së Mesme (fotokopje e noterizuar); 
- Fotokopja e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale. 

 

Kandidatët me origjinë shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Mali i 
Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci 

- Formular aplikimi; 
- Kopje të dokumentit të lëshuar nga QSHA që vërteton se diploma e arsimit të mesëm 

është njohur, shoqëruar me fotokopje të noterizuar të diplomës/dëftesës dhe listës 
së notave të shkollës së mesme; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale. 

 

Kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar, statusin e jetimit si dhe 
kandidatët e komunitetit rom dhe egjiptian  

- Formular aplikimi; 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale. 

 

Shtetasit e huaj  

- Formular aplikimi; 
- Kopje të dëftesës/diplomës dhe listës së notave të njehsuar nga QSHA; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
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- Dëshmi ë gjuhës shqipe, fituar në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të 
universitetit të Tiranës; 

- Leje qëndrimi; 
- 2 fotografi personale. 

 

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet 

- Kërkesa drejtuar IAL- për programin e studimit ku duan të transferojnë studimet;  
- Planin e plotë të programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse; 
- Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrimin e 

shlyer; 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale; 
- Vërtetim çregjistrimi i cili është i nevojshëm pasi është kryer vlerësimi i aplikimit 

dhe kandidati ka rënë dakord për të kryer regjistrimin. 

 

Kandidatët që kërkojnë të regjistrohen në një program të dytë studimi 

- Kërkesa drejtuar IAL- për programin e studimit në të cilin aplikojnë për program të 
dytë studimi;  

- Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare të kryera më parë, të 
shoqëruar me Suplementin e diplomës; 

- Lista e notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer; 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale. 
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 Cikli i dytë i studimeve “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” 

 

- Formular aplikimi për zhvillimin e studimeve në ciklin e dytë 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës të ciklit të parë të studimeve (njehsimin nëse 

është përfunduar jashtë RSH; 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale; 
- Mbrojtja e gjuhës së huaj në nivelin minimal B1 (vetëm për Masterin e Shkencave). 

 

Vetëm për shtetasit e huaj 

- Dëshmi ë gjuhës shqipe, fituar në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të 
universitetit të Tiranës; 

- Curriculum Vitae; 

 

Vetëm për kandidatët e kategorive të veçanta 

- Fotokopje e noterizuar e librezës së paaftësisë e lëshuar nga institucioni kompetent 
ose vetë deklarim që është rom apo ballkano-egjiptian. 
 
 

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet 

- Kërkesa drejtuar IAL- për programin e studimit ku duan të transferojnë studimet;  
- Fotokopje e noterizuar e diplomës të ciklit të parë të studimeve (njehsimin nëse 

është përfunduar jashtë RSH); 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit); 

- Listë notash dhe krediteve të fituara në programin e studimit nga i cili do të 
transferohet; 

- Planin e plotë të programit të studimit përfshirë dhe syllabuset përkatëse; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale; 
- Vërtetim çregjistrimit (në momentin e regjistrimit) 
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Kandidatët që kërkojnë të regjistrohen në një program të dytë studimi 

- Kërkesa drejtuar IAL- për programin e studimit në të cilin aplikojnë për program të 
dytë studimi;  

- Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare të ciklit të parë, të 
shoqëruar me Suplementin e diplomës; 

- Kopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare të ciklit të dytë, të 
shoqëruar me Suplementin e diplomës; 

- Lista e notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer; 
- Fotokopje e noterizuar e diplomës/dëftesës së pjekurisë të shkollës së mesme (në 

mungesë të tyre duhet dublikata e lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme dhe e 
vërtetuar nga DRAP/ZVAP, ose listën e notave të lëshuar nga Arkivi i Shtetit; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit; 
- 2 fotografi personale. 

 


