
                
 

 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS 

SEKRETARIA MESIMORE 

                           

Njoftim 
Studentët që do të diplomohen në sezonin  e verës 2021-2022 për 

programin e studimit Arkitekturë (Arkitekt) dhe Urbanistikë (Urbanist), 

brënda dates 1 korrik 2022, ora 09:30-13:00, të dorëzojnë pranë 

sekretarisë mësimore dokumentacionin e mëposhtëm: 

  

1. Çertifikatën e noterizuar e gjuhës së huaj 

2. Fotokopjen e kartës së identitetit ku në të, të shënohen: 

     

 Viti i fillimit të regjistrimit 

 Viti i pestë (ku keni qëne ose ku jeni) 

 Adresën e e-mail-it 

 Numrin e telefonit 

 

3. Fotokopjen e kartës së identitetit të babait 

4. Fotokopjen e diplomës dhe dëftesës së shkollës së mesme 

5. Vërtetim nga biblioteka 

6. Vërtetim nga Financa (nëse jeni ose jo debitor) 

 

                                         SEKRETARIA MËSIMORE        



 

                      
                                              UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS 

SEKRETARIA MESIMORE 
 

Njoftim 
Studentët që do të diplomohen në sezonin  e verës 2021-2022 për programin e 

studimit Master Profesional në Restaurim Monumentesh Kulture, brënda dates    

1 korrik 2022, ora 09:30-13:00, të dorëzojnë pranë sekretarisë 

mësimore dokumentacionin e mëposhtëm:  

1. Fotokopjen e kartës së identitetit ku në të të shënohen: 

     

 Viti i fillimit të regjistrimit 

 Adresën e e-mail-it 

 Numrin e telefonit 

 

2. Fotokopjen e kartës së identitetit të babait 

3. Fotokopje e dëftesës së shkollës së mesme 

4. Vërtetim nga biblioteka 

5. Vërtetim nga Financa (nëse jeni ose jo debitor) 

 

 

 

SEKRETARIA MËSIMORE 

 

 



 

 

 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS 

SEKRETARIA MESIMORE 

 

                     Njoftim 
 

Studentët që do të diplomohen në sezonin e verës 2021-2022 për programin e 

studimit Dizajn, brënda dates 1 korrik 2022, ora 09:30-13:00, të 

dorëzojnë pranë sekretarisë mësimore dokumentacionin e mëposhtëm:  

1. Fotokopjen e kartës së identitetit ku në të të shënohen: 

     

 Viti i fillimit të regjistrimit 

 Adresën e e-mail-it 

 Numrin e telefonit 

 

2. Fotokopjen e kartës së identitetit të babait 

3. Fotokopje e dëftesës së shkollës së mesme 

4. Vërtetim nga biblioteka 

5. Vërtetim nga Financa (nëse jeni ose jo debitor) 

 

 

 

SEKRETARIA MËSIMORE 

                                                            

 


