
 
 
                                                    UNIVERSITETI I MJEKËSISË,TIRANË 

                                           FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

 

 

      Tiranë, më 13.09.2018 

 

NJOFTIM LIDHUR ME APLIKIMET PËR PRANIMET NË PROGRAMET E CIKLIT 
TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL DHE MASTER I SHKENCAVE 

NË FAKULTETIN E  SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 

VITI AKADEMIK 2018-2019 

 

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë të studimeve ( Master) me kohë të plotë, 
do të bëhen pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike duke filluar nga data  

24 Shtator 2018 deri në datën 12 Tetor 2018, në orarin 8.00- 16.00, pranë 
sekretarisë mësimore. 

 

Vendi i regjistrimit: 

Për aplikantët në Master Profesional: Godina 2, Auditori 106, kati i parë 

Për aplikantët në Masterin e Shkencave: Godina 1, Auditori 201 dhe 202, kati i dytë. 

 

Dokumentacioni i kërkuar jepet bashkangjitur.  

Njoftimi shpallet edhe ne faqen zyrtare të FSHMT (fshmt.umt.rash.al) 

 

 

 

DEKANATI 



 
 

DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM 

Kandidati paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij 
( deklaratë noteriale) me dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Diplomë, ose fotokopje të saj të njësuar me origjinalin, të ciklit të parë të studimeve 
të përfunduar në Republikën e Shqipërisë. Diplomë të ciklit të parë të studimeve të 
përfunduar jashtë vendit , të shoqëruar me fotokopje të diplomës të njësuar me 
origjinalin, ose në mungesë të saj, nje document tjetër zyrtar mbi bazën e të cilit është 
kryer njësimi në Republikën e Shqipërisë. 
 

2. Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave ose fotokopje të 
tyre të njësuar me origjinalin, e konfirmuar nga njësia përkatëse arsimore vendore- 
DAR/ZA. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vendimit nr.876, datë 
3.11.2010 paraqesin Dëftesën e Pjekurisë ( origjinale ose e noterizuar dhe e konfirmuar 
nga DAR/ZA). Në qoftë se aplikanti nuk ka Dëftesë Pjekurie, paraqet dublikatë të lëshuar 
nga drejtoria e shkollës së mesme përkatëse e konfirmuar nga DAR/ZA. 
 

3. Formular aplikimi ( sipas formatit të shtojcës nr.6, bashkëlidhur Udhëzimit nr.26, datë 
31.07.2018 i MASR, mund të  shkarkohet në faqen zyrtare fshmt.umt.rash.al) 
 

4. Fotokopja e dokumentit të identifikimit ( kartë identiteti, letërnjoftim, pasaportë) 
 

5. Dy fotografi personale 
 

6. Kopje e mandatit të pagesës ( tarifa e aplikimit 2000 lekë, mandati mund të shkarkohet 
në faqen zyrtare fshmt.umt.rash.al) 
 

7. Deklaratë e nënshkruar nga kandidati aplikant, sipas shtojcës nr.5 të Udhëzimit nr.26, 
datë 31.07.2018 i MASR, shkarkohet në faqen zyrtare fshmt.umt.rash.al) 
 

8. Për studentët aplikantë në Programin e Masterit të Shkencave kërkohet certifikata e 
njohjes së gjuhës së huaj ( minimalisht niveli B1), e  detyrueshme në momentin e 
aplikimit.Tabela e njohjes së Gjuhës së Huaj 1/1 bashkëlidhur Udhëzimit Nr.11, datë 
10.04.2017     ( ka të bëjë me Udhëzimin nr.52 të MASR të ndryshuar ) 
 

DEKANATI 



 
 

 

 


