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Njoftim mbi aplikimet në Programin Master në FSHMT  për vitin 

akademik 2018-2019 

 

Kriteret e pranimit për studentët që do të ndjekin ciklin e dytë të 

studimeve në Master i Shkencave dhe Master Profesional si më poshtë: 

 

1. Të kenë mbaruar ciklin e parë të studimeve Bachelor. 

2. Për programin e studimit Master i Shkencave në “Infermieri” dhe Master 

Profesional në “Menaxhim Infermieror” mund të aplikojnë studentët që zotërojnë 

një diplomë Bachelor në “Infermieri e Përgjithshme” dhe “Mami”. 

3. Për programin e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në “Mami” 

mund të aplikojnë studentët  që zotërojnë një diplomë Bachelor në “Infermieri e  

Përgjithshme” dhe “Mami”. 

4. Për programin e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në “Teknikë 

Laboratori” mund të aplikojnë studentët që zotërojnë një diplomë Bachelor në 

“Teknikë Laboratori”, “Biokimi”, “Biologji”, “Kimi”. 

5. Për programin e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në 

“Fizioterapi” mund të aplikojnë studentët  që zotërojnë një diplomë Bachelor në 

“Fizioterapi”. 

6. Për programin e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në “Teknikë 

Imazheri” mund të aplikojnë aplikojnë studentët që zotërojnë një diplomë 

Bachelor në “Teknikë Imazheri “dhe “Fizikë”. 

7. Për programin e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në 

“Logopedi ” mund të  aplikojnë studentët që zotërojnë një diplomë Bachelor në 

“Logopedi”, “Gjuhësi”, “Shkenca Sociale”, “Psikologji “dhe “Pedagogji Cikli i 

ulët”. 

8. Për studentët të cilët kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve pranë FSHMT-së 

ose që dorëzojnë një diplomë Universitare Europiane do të aplikohet koefiçienti 

1.2 ( një pikë dy) në llogaritjen e pikëve përfundimtare. 

9. Për studentët të cilët kanë mbaruar ciklin e parë të studimeve  në të gjitha 

Universitetet e tjera shtetërore dhe private do të aplikohet koefiçienti 1 ( një ) në 

llogaritjen e pikëve përfundimtare. 
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10. Studentët do të rankohen sipas pikëve që do të përfitojnë sipas formulës së 

mëposhtme: 

Koeficienti i përcaktuar shumëzuar me mesataren e ponderuar të ciklit  të parë të 

studimeve Bachelor.  

*  ( 1 x mesatare e ponderuar )  

*  (1.2 x mesatare e ponderuar) 

 

11. Në programin e studimit “Master i Shkencave“ do të kenë mundësi zgjedhje për 

tu regjistruar studentët të cilët kanë mesatare 7 (shtatë) dhe që do të  paraqesin 

dëshminë e gjuhës së huaj sipas Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dher Sportit. 
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