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NJOFTIM 
 

Në lidhje me pranimet në ciklin e dytë të studimeve “Master i  Shkencave “ dhe “Master Profesional” pranë Fakultetit të 

Teknologjisë së Informacionit. 

 

Bazuar në udhezimin 18 date 16.08.2017 të MAS, aplikimet në ciklin e dyte të studimeve “ Master i  Shkencave “ dhe “Master 

Profesional” do të kryen pranë sekretarisë mesimore të FTI deri në daten  20 Tetor 2017 ora 16:00.  

 

Dokumentacioni i aplikimit është si mëposhtë: 

 

 Master  i Shkencave ne Inxhinieri Informatike, Master Shkencave  në Inxhinieri  Elektronike, Master i 

Shkencave  në Inxhinieri  Telekomunikacioni . 

 

1. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, FTI gjatë  vitit akademik 2016-

2017, duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

A. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

B. Kopje të noterizuar të deshmisë së gjuhës së huaj sipas udhezimit nr. 11 date 10.04.2017 të MAS. 

C. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

D. Dy fotografi personale. 

 

2. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, FTI  para vitit akademik 2016-

2017, duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 
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A. Diplomen e ciklit te pare Bachelor, ose fotokopje te noterizuar se bashku me listen e notave ose suplementin e 

diplomes. 

B. Diplomen e Matures Shteterore së bashku me çertifikatën e notave ose fotokopje të  tyre të njësuar me 

origjinalin. Kadidatët që kanë përfunduar  shkollën e mesme përpara  hyrjes në fuqi të vendimit nr.876 

datë.11.2011 të KM, paraqesin “Deftesën e Pjekurise” ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të  konfirmuar 

nga njesia përkatëse arsimore vendore DAR/ZA. Në qoftë se  kandidati nuk ka deftesë pjekurie të shkollës së 

mesme, duhet të paraqesin dublikatë të deftesës së pjekurisë , të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme të 

konfirmuar nga  njësia vendore arsimore  DAR/ZA. 

C. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

D. Kopje të noterizuar të deshmisë së gjuhës së huaj sipas udhezimit nr. 11 date 10.04.2017 të MAS. 

E. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

F. Dy fotografi personale. 

 

3. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar në ciklin e parë Bachelor në degë të njëjta ose të ngjashme me programet e studimit, 

jashtë  FTI,  duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

A. Diplomen e ciklit te parë Bachelor, ose fotokopje të noterizuar së bashku me listën e notave ose suplementin e 

diplomës. 

B. Diplomen e Matures Shteterore së bashku me çertifikatën e notave ose fotokopje të  tyre të njësuar me 

origjinalin. Kadidatët që kanë përfunduar  shkollën e mesme përpara  hyrjes në fuqi të vendimit nr.876 

datë.11.2011 të KM, paraqesin “Deftesën e Pjekurise” ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të  konfirmuar 

nga njesia përkatëse arsimore vendore DAR/ZA. Në qoftë se  kandidati nuk ka deftesë pjekurie të shkollës së 

mesme, duhet të paraqesin dublikatë të deftesës së pjekurisë , të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme të 

konfirmuar nga  njësia vendore arsimore  DAR/ZA. 

C. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

D. Kopje të noterizuar të deshmisë së gjuhës së huaj sipas udhezimit nr. 11 date 10.04.2017 të MAS. 
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E. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

F. Dy fotografi personale. 

 

4. Te gjithë shtetasit e huaj duhet të  paraqesin edhe dëshmine e gjuhës shqipe dhe dokumentacionin e sipas pikës 10 kreu VI/4 

të udhëzimit 18 date 16.08.2017 të MAS. Deklaratën sipas shtojces nr. 7. 

 

5. Të gjithe kandidatët e kategorive të veçanta duhet të plotësojnë  edhe dokumentacionin  sipas pikës 11 kreu VI/4 të 

udhëzimit 18 date 16.08.2017 të MAS. 

 

 Master Profesional në “Teknologji Informacioni”,  Master Profesional  në  “Inxhinieri Informatike”  

 

1. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, FTI gjatë  vitit akademik 2016-

2017, duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

A. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

B. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

C. Dy fotografi personale. 

 

2. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar pranë Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, FTI  para vitit akademik 2016-

2017, duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

A. Diplomen e ciklit te pare Bachelor, ose fotokopje te noterizuar së bashku me listën e notave ose suplementin e 

diplomës. 

B. Diplomen e Maturës Shteterore së bashku me çertifikatën e notave ose fotokopje të  tyre të njësuar me 

origjinalin. Kadidatët që kanë përfunduar  shkollën e mesme përpara  hyrjes në fuqi të vendimit nr.876 

datë.11.2011 të KM, paraqesin “Deftesën e Pjekurise” ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të  konfirmuar 
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nga njesia përkatëse arsimore vendore DAR/ZA. Në qoftë se  kandidati nuk ka deftesë pjekurie të shkollës së 

mesme, duhet të paraqesin dublikatë të deftesës së pjekurisë , të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme të 

konfirmuar nga  njësia vendore arsimore  DAR/ZA. 

C. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

D. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

E. Dy fotografi personale. 

 

3. Të gjithë  kandidatët që janë diplomuar ne ciklin e pare Bachelor ne dege te njejta ose te ngjashme me programet e studimit, 

jashtë  FTI,  duhet të paraqesin personalisht ose nëpermjet një personi të autorizuar dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

A. Diplomen e ciklit te pare Bachelor, ose fotokopje te noterizuar se bashku me listen e notave ose suplementin e 

diplomes. 

B. Diplomen e Matures Shteterore së bashku me çertifikatën e notave ose fotokopje të  tyre të njësuar me 

origjinalin. Kadidatët që kanë përfunduar  shkollën e mesme përpara  hyrjes në fuqi të vendimit nr.876 

datë.11.2011 të KM, paraqesin “Deftesën e Pjekurise” ose fotokopje të njësuar me origjinalin, të  konfirmuar 

nga njesia përkatëse arsimore vendore DAR/ZA. Në qoftë se  kandidati nuk ka deftesë pjekurie të shkollës së 

mesme, duhet të paraqesin dublikatë të deftesës së pjekurisë , të lëshuar nga drejtoria e shkollës së mesme të 

konfirmuar nga  njësia vendore arsimore  DAR/ZA. 

C. Formularin e aplikimit(sipas formatit të Shtojcës nr.8, të udhëzimit 18, ose ta tërheqin në sekretari); 

D. Fotokopje  e dokumentit të idenfikimit( karte identiteti, letërnjoftim ose pasaportë); 

E. Dy fotografi personale. 
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4. Te gjithë shtetasit e huaj duhet të  paraqesin edhe dëshminë e gjuhës shqipe dhe dokumentacionin e sipas pikës 10 kreu VI/4 

të udhëzimit 18 date 16.08.2017 të MAS. Deklaratën sipas shtojces nr. 7. 

5. Të gjithe kandidatët e kategorive të veçanta duhet të plotësojnë  edhe dokumentacionin  sipas pikës 11 kreu VI/4 të 

udhëzimit 18 date 16.08.2017 të MAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Date 09.09.2017 

DEKANATI 


