
UNIVERSITETI I TIRANËS

TIRANË 2019

Programi i studimit dhe
Kriteret e pranimit



HISTORIKU I UNIVERSITETIT TË TIRANËS
Universiteti i Tiranës është universiteti më i madh dhe më i vjetër 
publik në Republikën e Shqipërisë. Universiteti i Tiranës u themelua 
në vitin 1957. Ai është zgjedhja e parë për të gjithë maturantët.

Në përbërjen e tij Universiteti i Tiranës ka 6 fakultete përkatësisht: 
Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Fakultetin 
e Shkencave Sociale, Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, 
Fakultetin e  Ekonomisë dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Në 
përbërjen e tij UT-ja ka dhe Filialin e Universitetit në Sarandë.

Në Universitetin e Tiranës studiojnë rreth 25.000 studentë në të tre 
ciklet e studimit.

Universiteti i Tiranës është partner i programit Erasmus + të 
Bashkimit Europian. Në kuadër të këtij programi, çdo vit, rreth 100 
studentë nga Universiteti i Tiranës kryejnë një periudhë mobiliteti 6- 
mujore (një semestër) në një universitet europian.

Të gjitha shpenzimet për këto shkëmbime mbulohen me fondet e 
Bashkimit Europian.

Universiteti i Tiranës gjithashtu është anëtar i shumë rrjeteve 
universitare të huaja si: UNICA, UNIMED, CMU, AUF, EUA, etj.  

Me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr.84 datë 27.10.2018, Universiteti 
i Tiranës u akreditua për një periudhë 4-vjeçare deri në datë 
26.10.2022.

Universiteti i Tiranës ka një emër të madh, që çdo brez do të përpiqet 
jo vetëm ta ruajë, por ta çojë edhe më lart.



Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në:
	 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
	 Bioteknologji
	 Fizikë
	 Biologji
	 Kimi
	 Kimi Industriale e Mjedisore
	 Kimi dhe Teknologji Ushqimore
	 Informatikë 
	 Matematikë
	 Inxhinieri Matematike dhe Informatikë

FAKULTETI I SHKENCAVE 
TË NATYRËS 

PROGRAMI I STUDIMIT

Cikli i dytë Master profesional
	 Bioteknologji Mjedisore
	 Informatikë Biznesi
	 Inxhinieri Matematike dhe Informatike
	 Teknologji Informacioni

Cikli i dytë Master i shkencave
	 Biologji Mjedisore
	 Biologji Molekulare
	 Fizikë
	 Bioteknologji Molekulare dhe Industriale
	 Kimi Industriale dhe Mjedisore
	 Inxhinieria Proceseve Kimike
	 Shkencat dhe Teknologjitë ushqimore
	 Kimi me profilin Analiza kimike dhe vetite e lëndës
	 Inxhinieri Matematike dhe Informatike
	 Informatikë
	 Matematikë
	 Mësues në Kimi për Arsimin e Mesëm të Lartë
	 Mësues në Biologji për Arsimin e Mesëm të Lartë
	 Mësues në Fizike për Arsimin e Mesëm të Lartë
	 Mësues në Matematikë për Arsimin e Mesëm të Lartë
	 Teknologji Informacioni 
	 Mësues në Informatikë për Arsimin e Mesëm të Lartë



2.5. Programi i studimit Fizikë

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II)  10%
c. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II) 10%         
d. Nota mesatare e Kimisë (kurrikul bërthamë viti I+II)  10%
e. Nota e Fizikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III)  10%                                           
f. Nota e Matematikës 12  (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10%   

 2.6 Programi i studimit Informatikë           

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 15 %              
c. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II)  5%
d. Nota mesatare e TIK (kurrikul bërthamë viti I+II)  10%         
e. Nota e Matematikës 12  (kurrikul me zgjedhje, viti III)  20%      

2.7 Programi i studimit Inxhinieri Matematike dhe Informatike           

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 30%              
c. Nota e provimit të Matematikës në Maturë Shetërore  10%
d. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje viti III)  10%        

2.8 Programi i studimit Teknologji Informacioni dhe Komunikimi           

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 15% 
c. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II)  5% 
d. Nota mesatare e TIK (kurrikula bërthamë viti I+II)  10%
e. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje viti III)  20%         

2.1 Programi i studimit Biologji

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 70% të vlerësimit

b. Nota e Biologjisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III 20%
c. Nota e Kimisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III 10%  

                       
2.2 Programi i studimit Bioteknologji

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  70% të vlerësimit

b. Nota e Biologjisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III)  20%
c. Nota e Kimisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10%  

2.3 Programet e studimit Kimi,  Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji 
Ushqimore

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Kimisë (kurrikul bërthamë viti I+II)     10%
c. Nota mesatare e Biologjisë (kurrikul bërthamë viti I+II) 10%
d. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II) 10%         
e. Nota e Kimisë 12  (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10%                    
f. Nota e Fizikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10%   
                                            

2.4 Programi i studimit Matematikë

a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën  50% të vlerësimit

b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 30%
c.    Nota e Matematikës 12  (kurrikul me zgjedhje, viti III) 20%                    

KRITERET



FAKULTETI I EKONOMISË 

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

PROGRAMI I STUDIMIT

	Financë
	Ekonomiks
	Informatikë Ekonomike
	Administrim Biznesi

Cikli i dytë Master i shkencave

	Administrim Biznesi, me profile:
i.Menaxhim
ii Menaxhim i Burimeve Njerëzore

	Administrim Publik
	Marketing
	Financë me profil:

i Drejtues financiar
ii Ndërmjetës bankar
iii Ndërmjetës jobankar

	Kontabilitet dhe Auditim
	Ekonomiks
	Sisteme Informacioni në Ekonomi
	Kërkime Operacionale në Menaxhim
	Siguria e informacionit
	Menaxhim Turizmi
	Menaxhim Risku

Cikli i dytë Master profesional

	Administrim-Biznes
	Administrim-Publik
	Marketing 
	Menaxhim Turizmi 
	Financë
	Kontabilitet
	Studime Ekonomike Evropiane
	Sisteme Informacioni në Ekonomi
	Financë, Kontabilitet dhe Auditim
	Teknologji e Informacionit në Menaxhimin e Proceseve te Biznesit

6.1 Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e 
maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë) përbën 50 % të vlerësimit

6.2 Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, 
përfshirë notat e maturës shtetërore) përbën 50 % të vlerësimit:  

a. Matematikë 15%
b. Ekonomi  15%
c. Fizikë  10%
d. Gjuhë e hua 10%

KRITERET



FAKULTETI I HISTORISË 
DHE FILOLOGJISË 

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

PROGRAMI I STUDIMIT

	Histori
	Gjuhë Letërsi
	Gjeografi

Cikli i dytë Master i shkencave

	Gazetari me profile: Gazetari sociale 
kulturore, Gazetari politike, Gazetari 
ekonomike

	Arkeologji

	Gjuhësi, me profil Gjuhësi e Sotme
	Gjuhësi, me profil Gjuhësi e Historike
	Studime Letrare, me profile:

i. Teori letërsie dhe kritikë letrare
ii. Letërsi e përgjithshme dhe lëtërsi e 

krahasuar
iii. Studime letrare dhe antropologji 

kulturore
	Histori
	Marrëdhënie Ndërkombëtare

	Trashëgimi Kulturore
	Arkeologji
	Gjeografi
	Gazetari dhe Komunikim me profile:

i.  Marrëdhënie publike
ii. Gazetari evropiane dhe 

ndërkombëtare
iii. Komunikimi ndërkulturor
iv. Marketing mediatik
v. Drejtimi dhe menaxhimi i mediave

Cikli i dytë Master professional

	Mesuesi në Histori për arsimin e 
mesëm 

	Mësuesi në Gjeografi për arsimin e 
mesëm 

	Mësuesi në Gjuhë Letërsi për arsimin 
e mesëm

	Arkivistikë 
	Redaktori
	Guidë turistike
	Sistemi i Informacionit Gjeografik të 

Aplikuar

4.1 Nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës mesme 
vlerësohet 80%

4.2 Nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e provimeve të Maturës Shtetërore 
vlerësohet    20%

KRITERET



Nota mesatare e përgjithshme e të gjithë viteve të shkollës së mesme 40% 
Nota mesatare e të gjithë provimeve të maturës shtetërore   20% 

Lëndët formuese: 
a. Gjuhë Shqipe (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit MSH) 10%
b. Gjuhë e huaj, e parë (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit MSH) 10%
c. Letërsi (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit MSH)  5%
d. Qytetari (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e MSH nëse e ka dhënë) 5%
e. Histori (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e MSH nëse e ka dhënë) 5%
f. Ekonomi (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e MSH nëse e ka dhënë) 5%

Koeficienti i shkollës së mesme 
• Të gjitha shkollat e mesme gjimnaze (përjashtuar gjimnazin me kohë të shkurtuar) e 

kanë koeficientin 1.2 
• Të gjitha shkollat e mesme me karakter profesional e kanë koeficientin 1.0 

Studime të integruara në fushën e drejtësisë

Cikli i dytë Master i shkencave
	 Drejtësi, me profil “E Drejtë Civile”
	 Drejtësi, me profil “E Drejtë Penale”
	 Drejtësi, me profil “E Drejtë Publike”

FAKULTETI I DREJTËSISË

KRITERET

PROGRAMI I STUDIMIT

Cikli i dytë Master profesional
	 E Drejtë Civile
	 E Drejtë Penale 
	 E Drejtë Publike
	 EU Business Law



FAKULTETI I GJUHËVE TË 
HUAJA 

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

PROGRAMI I STUDIMIT

	Gjuhë Angleze me profile: 
gjuhë angleze, përkthim dhe interpretim, studime britanike dhe amerikane

	Gjuhë Frënge me profile:
gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim frëng, përkthim dhe interpretim

	Gjuhë Gjermane me profile: 
gjuhë dhe komunikim, gjuhë letërsi dhe qytetërim gjermanishtfolës, përkthim dhe    
interpretim

	Gjuhë Italiane me profile: 
gjuhë dhe komunikim, gjuhë, letërsi dhe qytetërim italiane, përkthim dhe interpretim

	Gjuhë Turke me profile:
gjuhë, letërsi dhe qytetërim turk, përkthim dhe interpretim

	Gjuhë Ruse me profile:
gjuhë, letërsi dhe qytetërim rus, përkthim dhe interpretim

	Gjuhë Spanjolle me profile: 
gjuhë, letërsi dhe qytetërim hispanik

	Gjuhë Greke me profile:
gjuhë, letërsi dhe qytetërim grek, përkthim dhe interpretim

Cikli i dytë Master i shkencave

Cikli i dytë Master profesional

	Përkthim, me profil: Përkthyes

	Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik
	Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim
	Mësuesi në Gjuhë Angleze për Arsimin e Mesëm të Lartë
	Mësuesi në Gjuhë Italiane për Arsimin e Mesëm të Lartë
	Mësuesi në Gjuhë Frënge për Arsimin e Mesëm të Lartë
	Mësuesi në Gjuhë Gjermane për Arsimin e Mesëm të Lartë

7.1 Nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës së mesme, përfshirë dhe 
notat e Maturës Shtetërore përbën 100%, për programet e studimit:

	Gjuhë frënge
	Gjuhë italiane
	Gjuhë gjermane
	Gjuhë spanjolle
	Gjuhë turke
	Gjuhë greke
	Gjuhë ruse 

7.2       Për programin e studimit Gjuhë angleze:

•	 Zotërimi i gjuhës angleze në nivelin B2, në përputhje me kurrikulën bërthamë, gjuhë 
e huaj e parë, Shkalla VI, Klasa XII, bazuar në vlerësimet përkatëse me notë në 
vitin XII

•	 Nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës së mesme, përfshirë 
dhe notat e Maturës Shtetërore 60%, 

•	 Konkursi i pranimit për testimin e njohurive gjuhësore 40% 

KRITERET



FAKULTETI I SHKENCAVE 
SOCIALE 

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

PROGRAMI I STUDIMIT

Cikli i dytë Master i shkencave

	Përkatesi Gjinore dhe Zhvillim
	Administrim i Shërbimeve Sociale
	Shërbime Sociale në Drejtësinë Penale
	Çështje të Fëmijëve dhe të Familjes
	Komunikimi për Ndryshimin Social dhe 

të Sjelljes
	Studime Rajonale Politike
	Psikologji Shkollore
	Psikologji Organizacionale
	Psikologji Klinike
	Filozofi Sociale

	Administrim dhe Politikë Sociale
	Filozofi
	Sociologji

	Shkenca Politike-Teori politike
	Sociologji e Zhvillimeve Shoqërore
	Punë Sociale, me profile:

i Drejtim klinik
ii Organizim komunitar
iii Politikë sociale

	Mësuesi në Shkenca Sociale për 
Arsimin e Mesëm të Lartë

	Etika në Institucione dhe lidership
	Shkenca të Edukimit
	Politika dhe Drejtim Arsimi

	Punë Sociale
	Psikologji
	Shkenca Politike 

Koeficienti i shkollës së mesme
Shkollat e kategorive gjimnaz, gjimnaz dygjuhësh shqip-italisht, shqip-gjermanisht dhe  
shqip-frëngjisht kanë  koeficientin 1.4
Shkollat e kategorive pedagogjike, gjimnaz gjuhësor, shërbimet sociale dhe shëndetësore, si 
dhe shkolla administrim biznes kanë koeficientin 1.2
Gjithë shkollat e tjera të kategorive profesionale kanë koeficientin 1
                           

Kriteret e pranimit

3.1 Nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme 40%

3.2 Nota mesatare aritmetike e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje të MSH 30%

-  Për maturatët që japin provim me zgjedhje lëndët Qytetari, Psikologji ose Filozofi-    
Sociologji aplikohet koeficienti 1.2

 -  Për maturanët që nuk japin një nga këto lëndë në provimet me zgjedhje aplikohet 
koeficienti 1. 

3.3 Nota mesatare aritmetike e gruplëndëve formuese në shkencat sociale përbën  30%                                                            

a.  Qytetari dhe Filozofi (kurrikul bërthamë klasa 10 e 11)
b.  Psikologji dhe Sociologji (kurrikul me zgjedhje, klasa 12)
-  për maturantët që kanë zgjedhur në klasën e 12 si lëndë me zgjedhje Psikologji 

ose Sociologji, ose të dyja, aplikohet koeficienti 1.2
-  maturantëve që nuk kanë zgjedhur në klasën e 12 si lëndë me zgjedhje Psikologji 

ose Sociologji, ju llogaritet thjesht mesatarja e lëndëve të zhvilluara nga fusha e 
shkencave sociale (kurrikul bërthamë, Qytetari dhe Filozofi, klasa 10 e 11)

KRITERET

Cikli i dytë Master profesional

	Pune Sociale e Avancuar (2 drejtime)
	Analizë e Politikave Sociale
	Qeverisje dhe Politika Publike
	Sociologji Edukimi
	Administrim i Institucineve Sociale 

në Sistemin e Drejtësisë

	Filozofi Praktike dhe Humane
	Këshillim Psikologjik
	Orientim Profesional
	Pedagogji e Specializuar Sociale



FILIALI I UNIVERSITETIT TË 
TIRANËS, SARANDË

Programe të ciklit të parë të studimeve Bachelor në

PROGRAMI I STUDIMIT

	Administrim Biznes
	Gjuhë Angleze

Cikli i dytë Master professional

	Menaxhim Turizmi 

5.1 Kriteret e pranimit për të dy programet e studimit të Filialit Sarandë do të jenë të njëjtat 
me kriteret që do të kenë Fakultetet bazë:
•	 Fakulteti i Ekonomisë programi Administrim Biznesi 
•	 Fakulteti i Gjuhëve të Huaja programi Gjuhë Angleze

KRITERET
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