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6. Fakultetet me specifika të veçanta organizojnë provim praktik në lëndë dhe disiplina përkatëse. 
  
7. Fakultetet janë të obliguara që listën e kandidatëve që kanë konkurruar t’ia dërgojnë rektoratit të 

universitetit dhe ta publikojnë në ueb-faqen e fakultetit. 
 
8. Për funksionimin e departamentit, seksionit, degës, drejtimit ose programit të fakultetit është i 

nevojshëm numri minimal prej 10 studentëve, përveç Fakultetit të Arteve, ku grupi mund të formohet 

edhe me më pak studentë. 
 
9. Nëse numri i pikëve të disa kandidatë të ranguar si të fundit në listën e të pranuarve është i barabartë 

me kandidatë tjerë jashtë numrit të planifikuar për pranim, zgjedhja e kandidatëve do të bëhet sipas 

këtij prioriteti: 

a) Kandidati/ja i/ cili/a ka rezultat më të mirë të provimit pranues, e nëse edhe pikët e provimit 

pranues janë të njëjta;  

b) Kandidati/ja i/ cili/a ka sukses më të mirë të shkollës së mesme, e nëse edhe pikët e provimit 

pranues dhe të suksesit të shkollës së mesme janë të njëjta; 

c) Kandidati/ja i/ cili/a ka rezultat më të mirë nga testi i maturës.  

d) Në qoftë se edhe suksesi është i njëjtë, atëherë përzgjedhja e kandidatit/es fitues, do të bëhet 

përmes tërheqjes së shorti në prani të kandidatëve me pikë të barabarta si në paragrafët a), b) dhe 

c) të pikës 9.  

 

III.   AFATET E APLIKIMIT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM 

 

Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, oraret do të jenë si në vijim: 

 

1. Aplikimi në platformën online http://apliko.uni-pr.edu hapet prej datës 12.7.2022 deri më datë 

19.7.2022 në orën 16.00. Gjatë kësaj periudhe do të bëhet edhe dorëzimi i dokumentacionit fizik nga 

kandidatët. Dokumentacioni do të pranohet çdo ditë, me përjashtim të të dielave. 
 
2. Ditën e parë të konkursit, me datë 12.7.2022, aplikimi online do të funksionalizohet nga ora 9:00. 
 
3. Gjatë afatit si në pikën 1, do të bëhet edhe pranimi dhe verifikimi nga personeli i administratës i 

dokumentacionit fizik të kandidatëve të cilët kanë aplikuar online prej datës 12.7.2022 deri më datë 

19.7.2022.  
 
4. Kandidatëve u rekomandohet që para paraqitjes në konkurs të bëjnë kopje të mjaftueshme të 

dokumenteve dhe të njëjtat t’i noterizojnë (vula e noterit duhet të jetë origjinale), sepse dokumentet 

origjinale nuk do të mund t’i tërheqin deri në diplomim apo çregjistrim nga fakulteti. 
 
5. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim fizik është si në vijim: 

a) Ekstrakti i lindjes (origjinal) jo më i vjetër se 6 muaj; 

b) Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinale, dublikatë ose të noterizuara);  

c) Diploma  e kryerjes së shkollës së mesme (origjinale, dublikatë ose e noterizuar); 

d) Dëftesa e maturës, nëse ka pasur provim të maturës (origjinale, dublikatë ose e noterizuar); 

e) Kopjen e letërnjoftimit; 

f) Fletëparaqitja e plotësuar shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza (linku) për 

konkurrim online përmes internetit është: http://apliko.uni-pr.edu; 
g) Dëshmia mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit. Lista e institucioneve parauniversitare të 

licencuara në vend, sigurohet në MASHTI nga Administrata Qendrore e UP-së (nëse kandidatët 

nuk mund ta sigurojnë këtë dëshmi gjatë periudhës së aplikimit online, atëherë dëshmia mund të 

dorëzohet me rastin e aplikimit fizik). 
 

6. Me rastin e aplikimit në datat e caktuara si në pikën 3 të kapitullit III, të gjithë kandidatët janë 

të obliguar që dokumentet e kërkuara si në pikën 5 të këtij kapitulli, t’i dorëzojnë në sportelet e 

fakulteteve në dosje (fashikull) të bardhë, e cila duhet të jetë unike për të gjithë kandidatët. 
 

7. Të gjithë kandidatët janë të obliguar që të respektojnë rekomandimet e IKSHP-së për 

parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19.  
 

http://apliko.uni-pr.edu/
http://apliko.uni-pr.edu/



































