
 
 

 
 
 

 

  
 

LISTA E DOKUMENTACIONIT TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET MASTER  NË U_POLIS 

Pranime 2022 - 2023 

 

1. Diploma Universitare (kopje e noterizuar) * 

2. Transkripti/ Lista e notave Universitare (kopje e noterizuar) * 

3. Deftesë e Pjekurisë/Diploma e Shkollës së Mesme dhe Rezultatet e Maturës – të 
legalizuar nga DAR/ZA përkatëse (kopje e noterizuar) * 

4. Dëshmi e Njohjes së Gjuhës se huaj sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit 
(kopje e noterizuar)  Niveli minimal i kërkuar është B1. 

5. Dokumenti i Njohjes së Diplomës, sipas shënimit 2 

6. Lejë qëndrimi për shtetasit jo shqiptarë ** (kopje e noterizuar)  

7. Formulari i aplikimit (i cili plotësohet në POLIS) 

8. 2 fotografi, format dokumenti 

9. Dokument Identifikimi (fotokopje e thjeshtë) 

10. CV (Curriculum Vitae) 

11. Mandat Pagesa nga Banka për shlyerjen e Tarifës së Aplikimit (50 Euro) kryhet në 
momentin e aplikimit, pasi të merret konfirmim nga zyra e pranimit. 

12. Mandat Pagesa nga Banka për shlyerjen e Tarifës Semestrale.  

 

Shënim 1: 
Niveli i gjuhës së huaj (anglisht, italisht, frengjisht, gjermanisht ose spanjisht) për pranimin 
në nivel Master dhe testimet e pranuara nga MASR janë të përcaktuara në Udhezimin Nr. 52 Dt. 
03.12.2015 të MAS dhe marrëveshjet e nënshkruara nga MAS me institucionet arsimore mund 
të gjenden në këtë link: http://arsimi.gov.al/marreveshjet-e-nenshkruara-nga-mas-me-
subjektet-ofruese-te-testeve- per-gjuhet-e-huaja/ 

 

Shënim 2: 
Për aplikantët me Diploma Universitare si dhe/ose ata që kanë kryer Shkollën e Mesme jashtë 
Republikës së Shqipërisë, nevojitet edhe fotokopja e noterizuar e Dokumentit të Njohjes së 
Diplomës në Shqipëri, (fotokopje e noterizuar)*. Më shumë info për këtë procedurë, mund të 
gjeni në këtë link: http://arsimi.gov.al/njehsimi-i-diplomave-te-huaja/ 
 

Shënim 3: 
Për ata aplikantë që janë të regjistruar në një institucion tjetër arsimor kërkohet të 
dorëzojnë gjithashtu Vërtetim ç’rregjistrimi nga institucioni i mëparshëm. 
 
Shpjegime: 

* Noterizimi i dokumentacionit duhet të kryhet në Republikën e Shqipërisë. 
**Leja e Qëndrimit është e nevojshme vetëm për studentët të cilët regjistrohen në 
programe studimi me kohë të plotë, e cila meret nga Zyra e Emigracionit në Tiranë. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Pagesa kryehet në dy këste, kësti i parë në shtator, kësti i dytë në fillim të semEstrit të dytë. 

Nr. i Llogarisë së U_POLIS - RAIFFEISEN BANK UNIVERSITETI "POLIS" SHPK 
AL69 2021 1288 0000 0000 0106 2031 (EUR) 
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