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URDHËR 

 

MBI DATAT PËR KONKURIM  

 PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 

 

Mbështetur në  Urdhërin e Përbashkët Nr. 1, datë 07.06.2019  të MASR dhe Qëndrës së 

Shërbimeve Arsimore “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit  dhe të regjistrimit 

në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si 

dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë, për 

vitin akademik 2019-2020”, në Udhëzimin e MASR nr. 17, datë 30.07.2019 “Për disa shtesa dhe 

ndryshime në Udhëzimin nr. 10, datë 15.05.2019 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit 

në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter professional, si 

dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë”, 

si dhe në  Rregulloret e Brëndshme të dy fakulteteve “Për zhvillimin e konkursit të pranimit për 

vitin akademik 2019-2020” Rektori 

V E N D O S I: 

1. Zhvillimi i konkursit të pranimit për FSHL do të zhvillohet nga data 19 – 21.08.2019 dhe 

për FVFR  nga data 22 – 23.08.2019, të cilat do të afishohen në faqen zyrtare të UST-së. 

 

2. Datat e aplikimit për kandidatet që aplikojnë për program të dytë studimi apo të  

transferojnë  studimet në programet e studimeve të  ciklit të pare në UST për vitin 

akademik 2019-2020  janë  02 - 13 .09. 2019.  

 

3. Me date 17.09.2019 shpallen listat e kandidateve që kanë aplikuar për program të dytë 

studimi si dhe transferim studimesh. 

 

4. Data e konkursit për kandidatët që aplikojnë për program të dytë studimi për FSHL  të  

jetë 19.09.2019 dhe për FVFR të jetë 20.09.2019.  

 

5. Me datë 23.09.2019  Komisionet e ngritura në fakultete  të kryejnë vlerësimin e dosjeve  

për kandidatët që kanë aplikuar për transferim studimesh për ciklin e parë të studimeve. 

 

6. Me datë 24.09.2019  publikohen  listat me renditjen e kandidatëve sipas pikëve 

vlerësuese për çdo kriter vlerësimi . 

 

7. Me datë 27.09.2019  shpallen listat përfundimtare  me renditjen e kandidatëve në faqen 

elektronike  zyrtare dhe në mjediset e UST. 
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8. Datat e aplikimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, me origjinë shqiptare nga 

Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatet me 

statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit si dhe të kandidatëve të 

komunitetit rom dhe egjiptian janë 20.08.2019 -30.08. 2019. 

 

9. Me datë 30.08.2019 shpallen listat e kandidatëve për këto kategori ne mjediset e UST dhe 

ne faqen elektronike zyrtare. Data e konkursit është 02.09.2019. 

 

10. Me datë 12.09.2019 shpallen listat përfundimtare të fituesve  dhe kryhet procesi i 

regjistrimit për këtë kategori. 

 

 

11. Ky Urdhër hyn në fuqi menjëherë.           

 

 

R E K T O R  

 

Prof. Dr. Agron Cuka  

 


