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V E N D I M 

 

 

Mbi miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë 

“Master Profesional” dhe “ Master Shkencor” për vitin akademik 2017 - 2018 

 

 

Dekanati i FSHL-ës, mbështetur në Vendimin e Senatit Nr. 6, datë 19.01.2017 “ Mbi miratimin e 

kritereve të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë, programet e studimit me karakter 

professional, si dhe programet e integruara të ciklit të dytë  për vitin akademik 2017 – 2018” 

 

VENDOSI: 

 

Miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 

2017 – 2018 si më poshtë: 

 

Për ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” 

1. Kanë të drejtë të konkurojnë për të ndjekur studimet në ciklin e dytë  “Master 

Profesional” kandidatët që kanë përfunduar më sukses sudimet në ciklin e parë  

“Bachelor” pranë FSHL apo IAL të tjera të ngjashme me të. 

2. Konkurimi do të bëhet mbi bazën e dosjeve personale të paraqitura nga kandidatët pranë 

Sekretarisë Mësimore sipas afateve të shpallura në faqen Web të UST. 

3. Kriteri bazë do të jetë ai i notës mesatare. 

4. Kanë preferencë fillimisht kandidatët që kanë përfunduar ciklin e pare të studimeve 

“Bachelor” në sistemin Full – Time dhe Part – Time pranë FSHL. 

5. Në rast se do të rezultojnë vende të mbetura bosh do të merren në konsideratë kërkesat e 

paraqitura nga kandidatët që kanë përfunduar me sukses ciklin e parë të studimeve 

“Bachelor” në IAL e tjera brenda dhe jashtë vendit. Edhe për këtë kategori, klasifikimi do 

të bëhet mbi bazën e notës mesatare sipas rendit zbritës. 

 

 



 

 

Për ciklin e dytë të studimeve “Master Shkencor” 

1. Kanë të drejtë të konkurojnë për të ndjekur studimet në ciklin e dytë “Master 

Shkencor” kandidatët që kanë përfunduar më sukses sudimet në ciklin e parë  

“Bachelor” pranë FSHL apo IAL të tjera të ngjashme me të. 

2. Konkurimi do të bëhet mbi bazën e dosjeve personale të paraqitura nga kandidatët 

pranë Sekretarisë Mësimore sipas afateve të shpallura në faqen Web të UST. 

3. Kriteri bazë do të jetë ai i notës mesatare 

 

 


