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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr 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 

ekuivalent me diplomën);

Listën e notave dhe/ose 

suplementin e diplomës;

Dokumentet e mësipërme 

duhet të jenë kopje te 

njësuara me origjinalin.

Institucioni Arsimor ku ka 

përfunduar studimet/ Noteri 
Po

4 Mandatpagesa Banka Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e- Albania 

Qendra e Shërbimeve Arsimore

Kudo në vend

Tiranë

Online në portalin e- 

Albania.al

Bulevardi "Zhan D'Ark", 

Nr.23

Online: 24 orë

E hënë- E premte: 11.00-

12.00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

2.000 lekë për aplikimi online/ 

shkresor
Nuk ka

Online në portalit qeveritar e-

Albania

Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

Në Postën Shqiptare

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

Vërtetim njohje dhe njësimi

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)

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/

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 

E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

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.

KARTELË INFORMATIVE

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

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853
https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=853


16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                Web-i i Institucionit                          Me e-mail

•Ligji Nr. 80/2015, “"Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në IAL-të në Republikën e Shqipërisë”".

•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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al


