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I. FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

Kriteret e Pranimit të Studentëve të Ciklit të Parë të Studimeve në Fakultetin e 

Shkencave Humane të UE “Aleksandër Xhuvani” shprehen nga formula ku janë në 

masën 70% të pikëve nga nota mesatare e shkollës së mesme, sipas kriterit të notës 

mesatare të përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2019-

2020 dhe në masën 30% të pikëve nga nota mesatareve aritmetike e gruplëndëve sipas 

programeve të studimit në të gjitha  vitet ku shtrihen lëndët. 

1. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë shqipe dhe letërsi 

 

Gjuhë shqipe , në masën            10% 

Letërsi, në masën                                10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën      10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes letërsi 

+ 100*Mes Gjuhë e huaj e parë  ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe , nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Letërsisë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

2. Në programin e studimit Bachelor në Histori-gjeografi 

 

Histori, në masën  15% 

Gjeografi, në masën  15% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM + 150*Mes Histori + 150*Mes Gjeografi ku:                                                                                                                                                 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Histori, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjeografi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

 

3. Në programin e studimit Bachelor në Gjeografi dhe gjuhë italiane 

 

Gjuhë e huaj e pare, në masën 15% 

Gjeografi, në masën    15% 

 

http://www.uniel.edu.al/
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Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM +150*Mes Gjuhë e huaj e parë + 150*Mes 

Gjeografi  ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

Mes Gjeografi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

 

4. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë shqipe dhe frënge 

 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

Gjuhë shqipe , në masën               10% 

Letërsi, në masën                                 10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë e huaj e parë + 100*Mes 

Gjuhë shqipe + 100*Mes  letërsi ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

Mes Gjuhë shqipe , nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Letërsi , nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

 

 

5. Në programin e studimit Bachelor në Histori dhe gjuhë gjermane 

 

Histori, në masën    15% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  15% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 150*Mes Histori + 150*Mes Gjuhë e 

huaj e parë ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Histori, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

6. Në programin e studimit Bachelor në gjuhë shqipe dhe rome 

 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

Gjuhë shqipe , në masën               10% 

Letërsi, në masën                                 10% 
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Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë e huaj e parë + 100*Mes 

Gjuhë shqipe + 100*Mes  letërsi ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

Mes Gjuhë shqipe , nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Letërsi , nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

 

7. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë angleze 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                                10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes 

Letërsi +100 Mes Gjuhë e huaj e parë ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

8. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë frënge 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                              10 % 

Gjuhë e huaj e pare, në masën          10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes 

Letërsi +100 Mes Gjuhë e huaj e parë  ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

9. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë italiane 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                               10% 

http://www.uniel.edu.al/
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Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes 

Letërsi +100 Mes Gjuhë e huaj e parë  ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

10. Në programin e studimit Bachelor në Gjuhë gjermane 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                               10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

 

Formula e llogaritjes P = 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes 

Letërsi +100 Mes Gjuhë e huaj e parë ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

11. Në programin e studimit Bachelor në Gazetari 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                               10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën  10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100* Mes 

letërsi+ 100*Mes Gjuhë e huaj e parë  ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 
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12. Në programin e studimit Bachelor në Gazetari anglisht 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                               10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën           10% 

 

Formula e llogaritjes P= 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe  + 100* Mes 

letërsi+ 100*Mes Gjuhë e huaj e parë  ku: 

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

1. Në programin e studimit me karakter  profesional në Sekretar i specializuar 

dhe administrativ (2 vjeçar) 

 

Gjuhë shqipe, në masën             10% 

Letërsi, në masën                               10% 

Gjuhë e huaj e pare, në masën           10% 

 

Formula e llogaritjes P = 700*Mes VKM  + 100*Mes Gjuhë shqipe + 100*Mes 

Letërsi +100 Mes Gjuhë e huaj e parë ku:  

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022. 

Mes Gjuhë shqipe, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes letërsi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme. 

 

2. Në programin e studimit me karakter  profesional në Operator turistik në 

gjuhë gjermane (2 vjeçar) 

 

Histori, në masën               10% 

Gjeografi, në masën          10% 

Gjuhë e huaj e parë në masën 10% 

 

Formula e llogaritjes P=700*Mes VKM  + 100*Mes Histori + 100*Mes Gjeografi 

+100*Mes Gjuhë e huaj e parë  ku:                                                                                                                                                              

Mes VKM, nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit  të Ministrave për vitin 

akademik 2021-2022.  

http://www.uniel.edu.al/
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Mes Histori, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjeografi, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së mesme. 

Mes Gjuhë e huaj e parë, nota mesatare e thjeshtë në të gjitha vitet e shkollës së 

mesme.  

 

Bashkëlidhur gjeni dokumentacionin përkatës 

 

Ju falenderojmë për bashkëpunimin! 

 

 

 DEKANI 

 Prof.as. dr Albert Riska 
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Nr. 14/1  prot.                                                                               Elbasan, më 31.01.2020 

 

Lënda: Për korigjimin e titujve të programeve të studimit të propozuara nga FSHH 

 

Rektoratit të UE-SË 

 

Referuar shkresës më dt. 24.01.2020 me nr. prot 14 dërguar nga FSHH, në lidhje me 

propozimet për hapjen e programeve të reja të studimit për vitin akademik 2020-2021, 

po ju përcjellim disa ndryshime në formulimin e titujve të programeve të propozuara 

nga departamenti i gjuhës italiane dhe frënge si më poshtë vijon:  

 

1. Programi i studimit me karakter profesional(2-vjeçar), nga OPERATOR 

TURISTIK NË GJUHËN  ITALIANE DHE FRËNGE bëhet SHOQËRUES 

TURISTIK NË GJUHË  ITALIANE DHE FRËNGE 

 

2. Programi i studimit me karakter profesional(2-vjeçar), nga OPERATOR 

SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT NË GJUHËN ITALIANE DHE FRËNGE 

bëhet OPERATOR SHËRBIMESH  NË GJUHË ITALIANE DHE 

FRËNGE. 

 

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin 

 

 

DEKANI

  

               Prof.as.dr. Albert Riska 

 

http://www.uniel.edu.al/

