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VENDIM  

 

Nr.  9, datë 26.04.2017  

 

“Mbi miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimeve të ciklit të parë, si dhe në një 

program të integruar të studimeve të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë,  

për vitin akademik 2017-2018” 

 

Bazuar në ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit 

të lartë në Republikën e Shqipërisë” neni 3, pika 3, gërma c; neni 25, pika 7; neni 37, pikat 1 e 2; 

neni 38, pika 1, gërma a; në Statutin e Universitetit të Tiranës, neni 19, pika 2 dhe neni 49, pikat 

1.2 e 2.1; si dhe në propozimet e njësive kryesore të UT-së, në mbledhjen e datës 26.04.2017 

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës; 

 

VENDOSI: 

 

1. Kuotat e përgjithshme të pranimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2017-2018, në 

programet e studimeve të ciklit të parë, si dhe në një program të integruar të studimeve të 

ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, me kohë të plotë, janë 6444 të ndara, si më poshtë vijojnë: 

a) Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit të ciklit të parë, si dhe në një program të 

integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë 6026 

b) Kuota për program të dytë studimi 98 

c) Kuota për transferim studimesh 270 

d)  Kuota për shtetasit e huaj 50 

 

2. Kuotat e pranimeve të reja, sipas shkronjës ”a”, të pikës 1, të këtij vendimi, përbëhen nga: 

a) Kuotat e pranimit për kandidatët brenda territorit të vendit (sipas tabelës nr.1 bashkëlidhur)

 5631 

b) Kuotat për shqiptarët nga trojet jashtë kufijve të vendit 235  

c) Kuotat për kategoritë e veçanta 160 

 

3. Shpërndarja e kuotave sipas pikave 1b; 1c; 1d; 2b; 2c, të kryhet nga Rektorati pas përfundimit të 

aplikimit nga kandidatët. 

 

4. Ky vendim i përcillet për njohje në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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