
 
 
 
 
 

   Tiranë me ___-____ 2018 

VENDIM Nr. 2 

Lënda:  Vlerësim i kandidatëve që kanë aplikuar për transferim studimesh në programin e studimit M.SH 

në Arkitekturë-Profili Urbanist për vitin akademik 2018-2019. 

Komisioni ad-hoc i ngritur me vendim të Dekanit, Nr.49, datë19.09.2018 për vlerësimin e kandidatëve të 

cilët aplikojnë për transferim të studimeve dhe program të dytë studimi, në përputhje me: 

 

o Ligjin Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë 

në Republikën e Shqipërisë 

o Udhëzimin Nr. 26, datë 30.07.2018 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë  për disa shtesa 

dhe ndryshime në udhëzimin nr.18, datë 21.05.2018 “ Për procedurat e aplikimit dhe te 

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, në institucionet e arsimit të lartë, 

në vitin akademik 2018-2019”  

o Rregulloren Mësimore të UPT 

o Shkresën e Drejtorisë së Kurrikulave pranë UPT, Nr. 1195, datë 16.09.2018 mbi kriteret për 

transferimin e studimeve. 

si dhe në  Vendimin Nr. 1 datë 18.09.2018 mbi: kriteret e vlerësimit, njohjes dhe ekuivalentimit të 

studentëve aplikues për transferim studimesh dhe program te dyte studimi, vendosi të mos kualifikojë 

për vlerësim kandidatët e mëposhtëm:  

1. Josti Gëzim Jolla  - Vjen nga FIM, konsiderohet program studimi jo i ngjashëm. 

2. Xhensila Ilir Goxha  - Mungesë dokumentacioni. 

3. Elsa Nikë Pepaj  - Mungesë dokumentacioni. 

4. Arben Xhaferr Mena - Nuk plotëson kriterin e Mesatares së VKM. 

5. Arb Ruxhdi Daka  - Nuk plotëson kriterin e pikëve të grumbulluara nga shkolla e mesme. 

6. Gligor Qirjako Koca  - Nuk plotëson kriterin e pikëve të grumbulluara nga shkolla e mesme. 

7. Albion Novruz Uku  - Nuk plotëson kriterin e pikëve të grumbulluara nga shkolla e mesme. 

8. Christina Gjergji Terova  -Nuk plotëson pragun minimal të krediteve. 
 

Komisioni  ad-hoc 

1. Prof. Dr. Florian NEPRAVISHTA  Kryetar 

2. Dr. Etleva BUSHATI   Anëtar 

3. Dr. Denada VEIZAJ   Anëtar 

4. MSc. Daniel QAMO    Anëtar 

5. Prof. Asoc. Armand VOKSHI  Anëtar 

6. Dr. Juljan VELESHNJA   Anëtar 


