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Kreu IV/4, pika 1
Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të
gjitha kategoritë e kandidatëve, të bëhen pranë sekretarive mësimore të
njësive kryesore, në IAL-të publike përkatësisht deri në datat e
përcaktuara.
Kreu IV/4, pika 2
Brenda datave përkatëse të përcaktuara, IAL-të publike, të shpallin dhe të
afishojnë listat e aplikantëve fitues në vende të dukshme, në mjediset
njësive kryesore përkatëse, si dhe në faqet elektronike zyrtare (web) të
IAL-së, të ndarë sipas programeve të studimit përkatës, të renditur sipas
rendit zbritës të pikëve të grumbulluara nga aplikantët, në përputhje me
kuotat e pranimeve, të miratuara.
Kreu IV/4, pika 4
Regjistrimi i kandidatëve në programet e studimit ku janë shpallur fitues të
zhvillohet pranë sekretarive mësimore përkatëse të IAL-ve publike,
përkatësisht deri në datat e përcaktuara.
Kreu IV/4, pika 5
IAL-ja shpall në vende të dukshme dhe publikon në faqen e saj elektronike
zyrtare (web), listën emërore të kandidatëve të regjistruar brenda datave
përkatëse të përcaktuara për IAL-të publike.
Kreu IV/4, pika 8, shkronja “b”
Janë diplomuar jashtë vendit në një program studimi të ciklit të parë, të
akredituar. Në rast pranimi kandidati është i detyruar të kryejë njësimin e
diplomës pranë QSHA-së brenda muajit të përcaktuar.
Kreu IV/4, pika 16
IAL-të brenda datës të përcaktuar, dërgojnë pranë QSHA-së listën e
studentëve të regjistruar, në formë shkresore dhe elektronike në format
EXCEL me qëllim pajisjen me numër matrikullimi. Për të gjithë emrat e
studentëve të dërguar pas kësaj date nuk do të procedohet me dhënien e
numrave të matrikullimit dhe QSHA-ja të kërkojë nga IAL-ja çregjistrimin
e tyre.

Afatet e përfundimit dhe
datat e realizimit

11.10.2020

22.10.2020

06.11.2020

08.11.2020

Dhjetor 2020

16.12.2020

