KARTELË INFORMATIVE
AL114016
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Regjistrimi i maturantëve/ kandidatëve në Maturën Shtetërore (A1/A1Z)
Ky formular i jep mundësinë maturantëve/ kandidatëve të rregjistrohen për të dhënë provimet e Maturës Shtetërore si
dhe për të vijuar më tej me proçedurat e aplikimit në Institucionet e Arsimit të Lartë.

3. Çfarë ofron ky
shërbim?

Plotësimi i formularit A1/ A1Z i jep mundësinë maturantëve/kandidatëve, të bëhen pjesë e bazës së të dhënave të
provimeve të Maturës Shtetërore. Të gjithë ata që rezultojnë kalues në këto provime, pajisen me Diplomën e Maturës
Shtetërore dhe njëkohësisht kanë mundësi të aplikojnë për të studiuar në Institucionet e Arsimit të Lartë.

4. A jam përfitues?

Maturantët/ kandidatët
Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Maturanti i këtij viti shkollor :
1
Karta e identitetit
Zyrat e Gjendjes Civile
Kandidatët (maturantë të viteve të kaluara) :
Një kopje të noterizuar të
dëftesës së pjekurisë/
1
vërtetimin, me notat e të
Shkolla ose Arkiva
gjitha viteve të shkollës së
mesme
Vërtetim i rezultateve të
2
Drejtoria/ Zyra Arsimore
Maturës Shtetërore
3
Karta e identitetit
Zyrat e Gjendjes Civile
Kandidatët (maturantë që kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë shtetit) :
1
Karta e identitetit
Zyrat e Gjendjes Civile
Dokumenti i ekuivalentimit Qendra e Shërbimeve
2
të shkollës së mesme
Arsimore
Zyrat pritëse
Qyteti
Adresa

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po

Po

Po
Po
Po
Jo
Orari

6. Ku mund të aplikoj?

Online në portalin e-Albania
Pasi përfundon me sukses
aplikimin në portalin e-albania
maturanti/kandidati paraqitet
pranë shkollës për të
përfunduar aplikimin
Drejtoritë Arsimore Rajonale/
Zyrat Arsimore/ Shkollat e
mesme
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Kudo në vend;
Shkolla ku ka kryer
studimet;
Drejtoritë Arsimore
Rajonale/ Zyrat Arsimore,
të qytetit përkatës

Online në portalin eAlbania.al
Shkolla ku ka kryer
studimet;
Drejtoritë Arsimore
Rajonale/ Zyrat Arsimore,
të qytetit përkatës

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Online: 24 orë
Aplikimi për formularët
A1/A1Z, kryhet sipas një
kalendari të paracaktuar për
çdo Drejtori/ Zyrë Arsimore,
nga ora 8.00-16.00.

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Procedurat e aplikimit përcaktohen me udhëzime të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Formulari i printuar (me të gjitha informacionin e plotësuar)

11. Ç'afat vlefshmërie ka? Deri në momentin e shpalljes së rezultateve të provimeve të Maturës Shtetërore.
12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra e Sherbimeve Arsimore (ish AKP)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800

Në sportele
Me postë
15. Nëse kam ankesë, si të
Në platformën "Shqipëria që duam"
veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

•Ligji Nr. 69, datë 21.06.2012, “"Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”", i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore
• KM Nr. 78, datë 08.02.2006, “"Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike"”, i ndryshuar
V
e këtij shërbimi?
•Rregullore e Maturës Shtetërore

KARTELË INFORMATIVE
AL114012
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Njohja e diplomave të huaja për ciklin e parë dhe të dytë
Vazhdimin e studimeve të mëtejshme në institucionet e arsimit të lartë në vend ose punësimin në Republikën e
Shqipërisë.
Njësimin dhe njohjen e diplomës për:
- Programet me karakter profesional të Lartë - Diploma Profesionale
- Programet e studimit e ciklit të parë/ Diplomat Bachelor
- Programet e studimit të ciklit të dytë/ Dipolmat Master
- Programet e studimeve specializuese afatgjata/ Master Ekzekutiv.
Individët që zotërojnë një diplomë të fituar në institucionet e huaja të arsimit të lartë
Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

1

Formulari i Aplikimit

Shkarkohet nga faqja
zyrtare:qsha.gov.al

Po

2

Fotokopje dokument
identifikimi

Aplikanti

Po

3

Diplomën ose certifikatën
që vërteton përfundimin e
studimeve (në rastet kur
ky përbën
dokumentin zyrtar përkatës
në vendin e origjinës
Institucioni Arsimor ku ka
Po
ekuivalent me diplomën);
përfunduar studimet/ Noteri
Listën e notave dhe/ose
suplementin e diplomës;
Dokumentet e mësipërme
duhet të jenë kopje te
njësuara me origjinalin.

Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

4
Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

Mandatpagesa
Qyteti

Banka
Adresa

Po
Orari

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Online në portalin eAlbania
Qendra e Shërbimeve
Arsimore
Niveli 1
Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë
8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

2.000 lekë për aplikimi
online/ shkresor

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Online në portalin eAlbania.al
Bulevardi "Zhan D'Ark",
Nr.23
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Kudo në vend
Tiranë

Online: 24 orë
E hënë- E premte: 11.0012.00
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës
Online në portalit qeveritar eAlbania
Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit
Në Postën Shqiptare

Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?

45 ditë, nga dorëzimi i dosjes së aplikimit në QSHA, kur formulari i aplikimit bëhet online.
3 muaj, nga dorëzimi i dosjes së aplikimit në QSHA, kur formulari i aplikimit bëhet në formë shkresore.

10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Vërtetim njohje dhe njësimi

12. Ku e marr?

Në sportele

Pa afat
Me postë

E-albania

Me e-mail

13. Cili është institucioni
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele

Me postë

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

15. Nëse kam ankesë, si
Në platformën "Shqipëria që duam"
të veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al
16. Cila është baza
ligjore e këtij shërbimi?

• igji Nr. 80/2015, “"Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL-të në Republikën e Shqipërisë”".
L
•Udhëzimi Nr. 17, datë 03.08.2016, i Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "“Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe
njësimin ne RSH, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademike, të lëshuara nga Institucione
të Huaja të Arsimit të Lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit"”, i ndryshuar

KARTELË INFORMATIVE
AL114019
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Vërtetim që diploma është në proces njohjeje
Vërtetohet që kandidati ka dorëzuar diplomën pranë QSHA dhe është në proces njësimi
Me këtë vërtetim kandidatit i krijohet mundësia për të ndjekur aplikime të tjera të cilat varen nga njohja e diplomës në
sistemin arsimor shqiptar (punë, studime etj).
Qytetar/ Individ
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

Lloji

1

Zyrat pritëse
Qendra e Shërbimeve
Arsimore
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Diplomën ose çertifikatën
që vërteton përfundimin e
studimeve (në rastet kur
ky përbën
Institucioni Arsimit të Lartë i
dokumentin zyrtar përkatës
Po
huaj përkatës
në vendin e origjinës
ekuivalent me diplomën);
Listën e notave dhe/ ose
suplementin e diplomës
Qyteti

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Adresa
Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr
23.
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Orari
E hënë- E premte: 11.0012.00
Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Tiranë

48 orë nga momenti i plotësimit të kerkesës për vërtetim.
Vërtetim Njësimi në proçes

Dokumenti lëshohet nga:

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

3 muaj

12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

13. Cili është institucioni
Qendra e Sherbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?
Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
14. Ku mund të gjej
ADISA web: www.adisa.gov.al
informacion për këtë
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
shërbim?
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

•Ligji Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kerkimin shkencor ne IAL-te në Republikën e Shqipërisë”.
16. Cila është baza ligjore •Udhëzimi Nr. 17, datë 03.08.2016, i Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin
ne RSH, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademike, të lëshuara nga Institucione të Huaja të
e këtij shërbimi?
Arsimit të Lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”, i ndryshuar

KARTELË INFORMATIVE
AL114007
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Kopje testi provimi

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Nr

Ky shërbim i jep të drejtë maturantit të pajiset me kopjen e testit të provimit për të parë vlerësimin
Kopje të testit
Maturantët

1
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Online në portalin e-Albania
Shkolla ku aplikanti ka kryer
studimet
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po
Orari

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Kartë identiteti
Qyteti
Kudo në vend
Në qytetin ku ndodhet
shkolla, ku maturanti ka
studiuar
Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Zyrat e Gjendjes Civile
Adresa

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Me postë

E-albania

Online në portalin e-Albania.al Online: 24 orë
Adresa e shkollës ku maturanti E hënë - E premte, ora
ka studiuar
08:00 - 16:00

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

25 ditë
Kopja e testit

11. Ç'afat vlefshmërie ka? 1 muaj
12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

Me postë

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

•Ligji Nr. 69, datë 21.06.2012, “"Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”", i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore
• KM Nr.78, datë 08.02.2006, "“Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike"”, i ndryshuar
V
e këtij shërbimi?
•Rregullore e Maturës Shtetërore

KARTELË INFORMATIVE
AL114014
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit parauniversitar
Për përdorim të dokumenteve të shtetasve shqiptarë, sipas nevojave të tyre, jashtë Shqipërisë.
Legalizimin e dokumenteve të arsimit parauniversitar
1. Shtetasit shqiptarë
2. Shtetasit e huaj të cilët kanë kryer studimet në Shqipëri
Nr

Lloji

Zyrat pritëse

Dokumenti për legalizim
(dëftesa, vërtetim page
etj)
Vërtetim nga Drejtoritë
Arsimore Rajonale/ Zyra
Arsimore
Kartë identiteti
Qyteti

1

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2
3

6. Ku mund të aplikoj?

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Aplikanti dhe personi i autorizuar Po
Drejtoria Arsimore Rajonale/ Zyra
Po
Arsimore
Zyrat e Gjendjes Civile
Adresa

Po
Orari

6. Ku mund të aplikoj?

Drejtoria Rajonale Arsimore/
Zyra Arsimore

Niveli 1

Adresa: Berat - Bulevardi
"Republika"
Adresa: Dibër- Bulevardi "Elez
Isufi"
Drejtoritë Arsimore
Adresa: Durrës- Rr. "Mujo
Rajonale (DAR):
Ulqinaku", lagjja 16
Berat, Dibër, Durrës,
Adresa: Elbasan- Rr. "Janaq
Elbasan, Fier,
Kilica", lagjja Partizani
Gjirokastër, Korçë,
Adresa: Fier- Rr. "Leon Rei",
Kukës, Lezhë, Shkodër, lagjja 11 janari
Tiranë, Vlorë
Adresa: Gjirokastër - lagjja 11
janari Korçë- Rr. "Dhimitër
Zyrat Arsimore (ZA) Denasi', lagjja 17
Skrapar, Kuçovë, Mat,
Adresa: Kukës - sheshi
Bulqizë, Gramsh, Peqin, "Muharrem Bajraktari", Rr. "Islam
Librazhd, Lushnje,
Spahiu", pranë postës shqiptare
Mallakastër, Tepelenë,
Adresa: Lezhë- Rr. "Gjergj
Përmet, Krujë, Kolonjë,
Kastrioti"
Pogradec, Devoll, Has,
Adresa: Shkodër- Rr. "Edit'h
Tropojë, Mirditë, Kurbin, Durham"
Malësi e Madhe, Pukë,
Adresa:Tiranë (qytet) - Rr.
Kavajë, Kamëz, Sarandë, "Jeronim de Rada"
Delvinë
Adresa: Tiranë (qark) Kinostudio, Rr. "Aleksandër
Moisiu"
Adresa: Skrapar - Rr. "Arkitekt
Kasemi"
Niveli 2
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion dhe mundësi
mundësi shkarkimi i
për dorëzimin e aplikimit online
formularit të aplikimit

E hënë - E enjte, ora 08:00 16:30
E premte, ora 08:00 - 14:00

Niveli 4

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?

Legalizimi do të kryhet brenda 5 (pesë) ditëve nga momenti i protokollimit në QSHA
(referojuni pikës 4 në Urdhërin Nr. 16 datë 11.01.2018, Për Legalizimin dokumenteve të përfundimit të shkollimit të arsimit
parauniversitar)

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Legalizimi i dokumenteve

12. Ku e marr?

Në sportele

Varet nga institucioni ku paraqiten dokumentet e legalizuara.
Me postë

13. Cili është institucioni
Qendra e Sherbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?
Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
14. Ku mund të gjej
ADISA web: www.adisa.gov.al
informacion për këtë
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
shërbim?
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

16. Cila është baza
ligjore e këtij shërbimi?

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al
• KM Nr. 134, datë 7.3.2003, "“Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë, për
V
përdorim jashtë vendit, dhe të dokumenteve te huaja, për përdorim brenda vendit"“, i ndryshuar
•Urdhër Nr. 76, datë 19.02.2013, i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, "Për legalizimin e dokumenteve zyrtare të arsimit
parauniversitar"
”Urdhër Nr. 16 datë 11.01.2018, i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, "Për Legalizimin dokumenteve të përfundimit të
shkollimit të arsimit parauniversitar"

KARTELË INFORMATIVE
AL114018
1. Emri i shërbimit

Matrikullimi (NIM)

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Pajisja me numër unik matrikullimi për studentët e rregjistruar në Institucionet Arsimore të Larta Publike dhe Private. Në
bazë të verifikimit të dokumentacionit nga ana jonë realizojmë dhënien e NIM-it ,e cila përcillet me shkresë zyrtare në
Institucionet Arsimore të Larta Publike dhe Private. Studentit i gjenerohet një numër i ri matrikullimi për çdo cikël
studimi.

3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Ofron pajisjen me numër unik matrikullimi në çdo cikël studimi
Studenti
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Lloji

Dokumentet që kërkohen
nga Institucioni i Arsimit të
Lartë
Zyrat pritëse
Qyteti
Institucionet e Arsimit të
Institucionet e Arsimit të Lartë Lartë, në çdo qytet ku ka
një të tillë
Niveli 1
Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion mbi
mundësi shkarkimi i
shërbimin
formularit të aplikimit
1

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

12. Ku e marr?

Në sportele

Tarifa shtesë
Nuk ka

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Aplikanti

Po

Adresa
Institucionet e Arsimit të
Lartë në çdo qytet ku ka një
të tillë
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Orari

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

E hënë - e premte, ora
08:00 - 16:00
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

30 ditë
Numrin e matrikullimit; përfitohet në Institucionet e Arsimit të Lartë pasi kandidati ka kryer regjistrimin
Pa afat
Me postë

13. Cili është institucioni
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?

E-albania

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele

15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

16. Cila është baza
ligjore e këtij shërbimi?

Me postë

Orari

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al
•Ligji Nr. 80, datë 22.07.2015, "“Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë”", i ndryshuar
•Udhëzimi Nr. 45, datë 19.12.2011, “"Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të matrikullimit"”, i ndryshuar
•Udhëzimet e Ministrit të Arsimit dhe Sportit, "“Për procedurën e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit në të
gjitha ciklet e studimit sipas viteve respektive, në Institucionet e Arsimit të Lartë Publike dhe Private".

KARTELË INFORMATIVE
AL114017
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Provimi i Shtetit
I jep të drejtën kandidatit të pajiset me titullin profesional përkatës për të ushtruar profesionin e rregulluar.
Kontrollin e njohurive profesionale që parashikohet nga ligji si hallkë e detyruar për pajisjen me licencë.
Kandidatët
Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

1

Dokument identifikues

Zyrat e Gjendjes Civile

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po

2

Mandat arkëtimi

Banka

Po

Qyteti

Adresa

Orari

Nr
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Urdhri i Infermierit: Rr. Reshit
Petrela, tek Dispanceria, Tiranë;
Urdhri i Mjekëve: Adresa : Rr.
Belul Hatibi, Poliklinika Nr. 10,
Tiranë
Urdhri i Farmacistëve: Rr.
Xanfize Keko, Njësia bashkiake
nr.3, Porcelan
Adresa Berat: bulevardi
"Republika"
Adresa Dibër: bulevardi "Elez
Isufi"
Adresa Durrës: Rr. "Mujo
Ulqinaku", lagjja 16
Adresa Elbasan: Rr. "Janaq
Kilica", lagjja Partizani
Adresa Fier: Rr. "Leon Rei",
lagjja 11 janari
Adresa Gjirokastër: lagjja 11
janari
Adresa Korçë: Rr. "Dhimitër
Denasi', lagjja 17
Adresa Kukës: sheshi
"Muharrem Bajraktari", Rr.
"Islam Spahiu", pranë postës
shqiptare
Adresa Lezhë: Rr. "Gjergj
Kastrioti"
Adresa Shkodër: Rr. "Edit'h
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Urdhrat profesionalë:
Urdhri i Infermierit,
Urdhri i Mjekëve, Urdhri i
Farmacistëve

6. Ku mund të aplikoj?

Drejtoritë Arsimore
Rajonale (DAR):
Kandidatët që i nënshtrohen
Berat, Dibër, Durrës,
provimit të shtetit për degën
Elbasan, Fier,
e mjekësisë aplikojnë pranë
Gjirokastër, Korçë,
urdhrave profesionalë
Kukës, Lezhë, Shkodër,
përkatës;
Tiranë, Vlorë.
Kandidatët që i nënshtrohen
provimit të shtetit për
Zyrat Arsimore (ZA):
profesionin e rregulluar të
Skrapar, Kuçovë, Mat,
mësuesit aplikojnë pranë
Bulqizë, Gramsh, Peqin,
Drejtorive Arsimore
Librazhd, Lushnje,
Rajonale / Zyrave Arsimore
Mallakastër, Tepelenë,
Përmet, Krujë, Kolonjë,
Pogradec, Devoll, Has,
Tropojë, Mirditë, Kurbin,
Malësi e Madhe, Pukë,
Kavajë, Kamëz,
Sarandë, Delvinë

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë

E hënë - E premte, ora
08:00 - 16:00

Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Kandidati që jep provimin
për herë të parë- 10 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të dytë- 12 500
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të tretë- 15 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të katërt- 17 500
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të pestë- 20 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të gjashtë ose më
shumë- 25 000 lekë

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit
Në postë (tek “Posta
Shqiptare”)

Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për
Rezultatet dalin menjëherë sapo përfundon provimi. Licenca përgatitet në një kohë të mëvonshme.
të marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

Licencën për të ushtruar profesionin. Licencat e kandidatëve të suksesshëm në profesionet e rregulluara të mjekësisë
tërhiqet pranë Urdhrave Profesionalë përkatës.
Licencat e kandidatëve të profesionit të rregulluar të mësuesit tërhiqen në Drejtoritë Arsimore Rajonale, pasi merren
në dorëzim nga Qendra e Shërbimeve Arsimore prej personit të autorizuar të Drejtorisë Arsimore Rajonale.

11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Kandidatët e profesioneve të rregulluara në fushën e mjekësisë, licencën e kanë të rinovueshme pas një periudhe të
caktuar kohore tek Urdhrat Profesionalë.
Ndërsa kandidatët e profesionit të rregulluar të mësuesit momentalisht e kanë licencën pa afat kohor.

12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

13. Cili është
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
institucioni përgjegjës?
Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E-albania

Orari

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800

Në sportele
Me postë
15. Nëse kam ankesë, si
Në platformën "Shqipëria që duam"
të veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

• igji Nr. 10 171, datë 22.10.2009, "“Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
L
•Ligji Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, "“Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë”"
•Ligji Nr. 69/2012, "“Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
•Vendimi Nr. 649, datë 14.09.2011 i Këshillit të Ministrave, "“Për përcaktimin e listës së specialiteteve, nënspecialiteteve
apo specialiteteve plotësuese për profesionet e rregulluara"”
•Vendimi Nr. 812, datë 10.11.2011 i Këshillit të Ministrave, "“Për përcaktimin e tarifave për provimin e shtetit”"
•Vendimi Nr. 952, datë 12.12.2012 i Këshillit të Ministrave, "“Për përjashtimin e profesionistit nga detyrimi për dhënien e
provimit të shtetit për profesionet e rregulluara”"
•Vendimi Nr. 1013, datë 10.12.2010 i Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve (AKP)",“i
ndryshuar
16. Cila është baza
•Urdhër Nr. 82, datë 22.02.2011, "“Për miratimin e Rregullores “Për organizimin e provimeve të shtetit për profesionet e
ligjore e këtij shërbimi?
rregulluara në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
•Urdhër Nr. 579, datë 02.12.2011, "“Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Komisionit të Provimit të Shtetit për
Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë”"
•Urdhër Nr. 336, datë 14.07.2011, "“Për miratimin e Rregullores “Për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale
për profesionin e rregulluar të mësuesit”
•Urdhër Nr. 145, datë 28.03.2011 “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e përfaqësuesve të komisionit të
provimit të shtetit, për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”
•Rregullore e Ministrit të Shëndetësisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3002 Prot, datë 26.07.2012 dhe Nr.
4317 Prot, datë 25.07.2012 “Për praktikën profesionale për profesionistin e shëndetit në Republikën e Shqipërisë”
•Udhëzimi Nr. 8, date 13.03.2017 Ministria e Arsimit dhe Sportit "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së
Shërbimeve Arsimore"

KARTELË INFORMATIVE
AL114015
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Vërtetim notash të Maturës Shtetërore
Pajisja me vërtetim notash të Maturës Shtetërore
Vërtetim notash të Maturës Shtetërore
Aplikantët të cilët janë nënshtruar provimeve të Maturës Shtetërore.
Nr
1
2
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Online në portalin e- Albania
Zyra e Qendrës së Shërbimeve
Arsimore
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

10. Çfarë përfitoj?

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Kërkesë
Kartë Identiteti
Qyteti

Aplikanti
Zyrat e Gjendjes Civile
Adresa
Online në portalin eAlbania.al
Bulevardi "Zhan D'Ark",
Nr.23
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Kudo në vend
Tiranë
Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Tarifa shtesë
Nuk ka

Tarifa Online

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po
Po
Orari
Online: 24 orë
E hënë - e premte, ora
08:00 - 16:00
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

2 ditë
Vërtetim notash
* Për personat që kanë përfunduar Maturën Shtetërore duke filluar nga viti 2006, kërkesa dhe marrja e vërtetimit të
notave bëhet pranë zyrave të Qendrës së Shërbimeve Arsimore

11. Ç'afat vlefshmërie ka? Pa afat
12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

E-albania

Me e-mail

13. Cili është institucioni
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?
Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
14. Ku mund të gjej
ADISA web: www.adisa.gov.al
informacion për këtë
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
shërbim?
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele
15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

Me postë

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

•Ligji Nr. 69, datë 21.06.2012, “"Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore
•VKM Nr.78, datë 08.02.2006, “"Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike"”, i ndryshuar
e këtij shërbimi?
•Rregullore e Maturës Shtetërore

KARTELË INFORMATIVE
AL114028
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Vërtetim për rezultatin e provimit te shtetit
Pajisja me vërtetim pikësh për kandidatët që kanë dhënë provimin e digjitalizuar pranë Qendrës së Shërbimeve
Arsimore

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Nr

Vërtetim pikësh të kandidatëve që kanë dhënë provimin e digjitalizuar pranë QSHA.
Kandidatët të cilët kanë kryer provimin e digjitalizuar pranë QSHA.

1
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

Zyra e Qendrës së
Shërbimeve Arsimore
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për
të marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

12. Ku e marr?

Në sportele

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Kërkesë me shkrim
Qyteti

Aplikanti
Adresa

Tiranë

Bulevardi "Zhan D'Ark",
nr.23

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

2 ditë
Vërtetim pikësh për personat që kanë dhënë provimin e digjitalizuar
Pa afat
Me postë

13. Cili është institucioni
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
përgjegjës?
Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po
Orari
E hënë - e enjte, ora 08:00 16:00
E premtë, ora 08:00-14:00
Niveli 4

E-albania

Orari

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800
Në sportele

15. Nëse kam ankesë, si
të veproj?

Me postë

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

16. Cila është baza ligjore
Shërbimi nuk ka bazë ligjore
e këtij shërbimi?

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

KARTELË INFORMATIVE
AL111027
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Njohja e diplomave të huaja për arsimin e mesëm
Njehsimi i diplomës së shkollës së mesme për nxënësit e ardhur nga jashtë vendit, për vijimin e studimeve në
arsimin e lartë (Bachelor, Transferim Studimesh, Master) dhe për punësim.
Ky shërbim i mundëson qytetarit që të vijojë ndjekjen e studimeve në arsimin e lartë dhe për punësim. Produkti
final që ai përfiton është dokumenti "njëvlershmëri diplome e shkollës së mesme.
Shtetas shqiptarë ose të huaj të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm dhe janë diplomuar jashtë vendit.
Dokumenti lëshohet
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
nga:
aplikanti?
Kërkesë aplikimi, për njëvlershmërinë e diplomës së shkollës së mesme të përfunduar jashte vendit, për
vijimin e studimeve në ciklin e parë të studimeve, si dhe transferimet në IAL shqiptare. :

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

1

Fotokopja e dokumentit të
identifikimit të aplikantit.

2

Kopja e përkthyer dhe e
njësuar me origjinalin e
dëftesave të të gjitha viteve të
shkollës së mesme ose në
mungesë të dëftesave, kopja
e përkthyer dhe e njësuar me Institucion Arsimor/ Noter Po
origjinalin e listës së notave të
arsimit të mesëm të lartë e
pajisur me vulë Apostile ose
vula legalizimi sipas shtetit që
i ka lëshuar

Aplikanti

Po

3

Kopja e përkthyer dhe e
njësuar me origjinalin e
diplomës që vërteton
përfundimin e arsimit të
Institucion Arsimor/ Noter Po
mesëm të lartë jashtë vendit
e pajisur me vulë Apostile ose
vula legalizimi sipas shtetit që
i ka lëshuar

4

Kopje e përkthyer dhe e
njësuar me origjinalin e
dokumentit që vërteton se ka
dhënë provime kombëtare të
njëvlershme me ato të
Maturës Shtetërore në
Republikën e Shqipërisë.

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Institucion Arsimor/ Noter Po

Kërkesë aplikimi për njëvlershmërinë e diplomës së shkollës së mesme të përfunduar jashtë vendit, për
punësimin në Republikën e Shqipërisë dhe ndjekjen e studimeve Master në IAL shqiptare: :
1

2

3
Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

Fotokopja e dokumentit të
identifikimit të aplikantit.
Kopja e përkthyer dhe e
njësuar me origjinalin e
diplomës që vërteton
përfundimin e arsimit të
mesëm të lartë jashtë vendit
e pajisur me vulë Apostile ose
vula legalizimi sipas shtetit që
i ka lëshuar
Kopja e përkthyer dhe e
njësuar me origjinalin e
dëftesave të shkollës së
mesme
Qyteti

Aplikanti

Po

Institucion Arsimor/ Noter Po

Institucioni Arsimor/
Noter

Po

Adresa

Orari

6. Ku mund të aplikoj?

Qendra e Shërbimeve
Arsimore (QSHA)
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Tiranë

Bulevardi Zhan D'Ark,
Nr.23, Tiranë

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit
të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

E Hënë- E enjte, ora:
08.30 - 09.30 dhe 14.3015.30
E Premte, ora: 08.30 09.30
Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

30 ditë pune
Dokumenti i njëvlershmërisë

11. Ç'afat vlefshmërie ka? Pa afat
12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra e Sherbimeve Arsimore (ish AKP)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Me postë

E-albania

Me e-mail

Kontakto në:

Orari

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QSHA: http://qsha.gov.al/
Call Center: 11800

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

Në sportele
Me postë
15. Nëse kam ankesë, si të
Në platformën "Shqipëria që duam"
veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Ligji nr.69/2012 "Për sistemin arsimor në parauniversitar në Republikën e Shqipërisë" (i ndryshuar)
Ligji nr. 80/2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë."
Vendimi nr. 1013, datë 10.12.2010 të Këshillit të Ministrave " Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve
16. Cila është baza ligjore
(AKP)", i ndryshuar,
e këtij shërbimi?
Udhëzimi i Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 8, datë 13.03.2017, "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së
Shërbimeve Arsimore",
Udhëzimi nr.44 dt.21.08.2013, "Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të njëvlershmërisë së dëftesave dhe
diplomave të nxënësve të arsimit parauniversitar të ardhur nga jashtë vendit. (i ndryshuar)"

