
Kandidatë nga Trojet, kuota të veçanta dhe shtetas të huaj. 

• Kandidatët nga Republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja, dhe 

Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuara, me statusin jetim, si dhe kandidatët e komunitetit rom dhe egjiptian, 

që dëshirojnë të ndjekin studimet në programet e ciklit të parë të studimeve, aplikojnë pranë IAL-ve në datat: 01.09.2020 – 18.09.2020. 

 

Referuar Udhëzimit Afatet dhe datat  e realizimit  

Aplikimi 01.09.2020 – 18.09.2020 

Aplikimi në programet e studimit për të cilët është parashikuar konkurs 18.09.2020 

Zhvillimi i konkursit (për programet që parashikohet konkurs) 21.09.2020 

Publikimi i listave jo përfundimtare të fituesve 23.09.2020 

Ankimimi  Brenda tre diteve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve 

Shpallja e listave përfundimtare e fituesve  28.09.2020 

Regjistrimi i kandidatëve  28.09.2020 - 05.10.2020 

Plotësimi i kuotave të paplotësuara (ulja e vijës) 06.10.2020 

Përfundimi i regjistrimit të të gjithë kandidatëve fitues  12.10.2020 

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar në QSHA 15.11.2020 

 

Dokumentacioni i nevojshëm : Udhëzimi i MASR Nr. 10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/2 pika 8. 

 

 

 

 

 



• Kandidatët shtetas të huaj që dëshirojnë të ndjekin studimet në programet e ciklit të parë të studimeve, aplikojnë pranë 

IAL-ve në datat: 01.09.2020 – 18.09.2020. 

 

Referuar Udhëzimit Afatet dhe datat  e realizimit  

Aplikimi 01.09.2020 – 18.09.2020 

Publikimi i listave jo përfundimtare të fituesve 23.09.2020 

Ankimimi  Brenda tre diteve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve 

Shpallja e listave përfundimtare e fituesve  28.09.2020 

Regjistrimi i kandidatëve  28.09.2020 - 05.10.2020 

Plotësimi i kuotave të paplotësuara (ulja e vijës) 06.10.2020 

Përfundimi i regjistrimit të të gjithë kandidatëve fitues  12.10.2020 

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar në QSHA 15.11.2020 

 

Dokumentacioni i nevojshëm : Udhëzimi i MASR Nr. 10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/3 pika 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transferimet dhe programet e dyta të studimit për ciklin e parë të studimeve. 

Kandidatët që kerkojnë të ndjekin  një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të parë të studimeve kanë të 

drejtë të aplikojnë pranë IAL-së në datat: 02.09.2020 – 13.09.2020. 

Referuar Udhëzimit Afatet dhe datat  e realizimit 

Aplikimi 02.09.2020 – 13.09.2020 

Shpallja e listave të kandidatëve që kanë aplikuar për transferim 

studimesh dhe kandidatëve që kanë aplikuar për program të dytë 

studimi  17.09.2020 

Shqyrtimi i dosjeve të aplikanteve nga komisoni 23.09.2020 

Publikimi i listës së kandidatëve 24.09.2020 

Ankimimi Brenda tre diteve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve 

Shpallja e listës përfundimtare me renditjen e kandidatëve  27.09.2020 

Regjistrimi i kandidatëve  07.10.2020 – 11.10.2020 

Plotësimi i kuotave të paplotësuara (ulja e vijës) 18.10.2020 

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar në QSHA 15.11.2020 

 

Dokumentacioni i nevojshëm : Udhëzimi i MASR Nr. 10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/1 pika 8, 9 dhe 10. 

 

 

 

 

 

 

 



Pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master profesional” dhe “Master i shkencave” 

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë, për të gjithë kategoritë e studentëve bëhen pranë 

sekretarive mësimore të  njësive kryesore, në IAL:  deri më datë  11.10.2020. 

 

Referuar Udhëzimit Afatet dhe datat  e realizimit 

Aplikimi Deri më datë 11.10.2020 

Shpallja e aplikantëve fitues (në vende të dukshme në fakultete dhe në faqen 

zyrtare elektronike të IAL-së) të ndarë sipas programeve të studimit 

përkatës, të renditur sipas rendit zbritës të pikëve të grumbulluara nga 

aplikanti, në përputhje me kuotat e miratuara nga IAL. 22.10.2020 

Ankimimi Brenda tre diteve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve 

Regjistrimi i kandidatëve në programet e studimit ku janë shpallur fitues Deri më 06.11.2020 

Shpallja e listave emërore të kandidatëve të regjistruar (në vende të dukshme 

në fakultete dhe në faqen zyrtare elektronike të IAL-së) 08.11.2020 

Kandidatët që janë diplomuar jashtë vendit, kanë detyrim të sjellin 

dokumentet e njësuara nga QSHA. Dhjetor 2020 

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar në QSHA 16.12.2020 

 

Dokumentacioni i nevojshëm : Udhëzimi i MASR Nr. 10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/4 pika 9, 10 dhe 11. 

 

 

 

 

 

 



Kandidatët që kërkojnë të ndjekin një program të dytë studimi apo të transferojnë studimet në programet e ciklit të dytë të studimeve 

“Master profesional” dhe “Master i shkencave” kanë të drejtë të aplikojnë pranë IAL-ve në datat : 06.09.2020 – 19.09.2020. 

 

Referuar Udhëzimit Afatet dhe datat  e realizimit 

Aplikimi  06.09.2020 – 19.09.2020 

Shpallja e listës së aplikantëve (në vende të dukshme në fakultete dhe në faqen 

zyrtare elektronike të IAL-së) që kanë aplikuar për transferim studimesh dhe 

kandidatëve që kanë aplikuar për program të dytë studimi. 20.09.2020 

Shqyrtimi i dosjes së kandidatëve 30.09.2020 

Shpallja e aplikantëve fitues (në vende të dukshme në fakultete dhe në faqen 

zyrtare elektronike të IAL-së) të ndarë sipas programeve të studimit përkatës, 

të renditur sipas rendit zbritës të pikëve të grumbulluara nga aplikanti, në 

përputhje me kuotat e miratuara nga IAL. 01.10.2020 

Ankimimi Brenda tre diteve kalendarike nga data e shpalljes së rezultateve 

Shpallja e listave përfundimtare me renditjen e kandidateve 10.10.2020 

Regjistrimi i kandidatëve  10.10.2020 – 14.10.2020 

Plotësimi i kuotave të paplotësuara (ulja e vijës) 18.10.2020 

Dërgimi i listave të studentëve të regjistruar në QSHA 16.12.2020 

 

 

Dokumentacioni i nevojshëm : Udhëzimi i MASR Nr. 10 datë 15.05.2019, i ndryshuar, kreu IV/5 pika 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12. 

 


