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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

Formularin e aplikimit të 

plotësuar individualisht, i cili 

shkarkohet nga faqja zyrtare 

e MASR (në rast se 

aplikohet vetëm në formë 

shkresore),    ose atë të 

printuar pas aplikimit online 

(në rast se aplikohet online);

Aplikanti Po

2

Diplomën ose dokument të 

barazvlefshëm që vërteton 

përfundimin e studimeve

Aplikanti Po

3

Listën e notave dhe/ose 

suplementin e diplomës 

(nëse ka)

Aplikanti Po

4
Një kopje elektronike (CD) e 

disertacionit
Aplikanti Po

5

Kopje të diplomës 

pararendëse ose të 

vërtetimit përkatës të 

njohjes

Aplikanti Po

6
Fotokopje e kartës së 

identitetit ose të pasaportës
Aplikanti Po

7

Mandat-pagesën hard-copy 

(në rastet kur aplikimi kryhet 

vetëm në rrugë shkresore)

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania

 Sportelet e Postës Shqiptare

Online në portalin e-Albania

 Në çdo sportel të Postës 

Shqiptare

Online në portalin e-Albania

 Sportelet e postës 

shqiptare

Online në portalin e-Albania

 Sportelet e postës shqiptare

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

3500 lekë kur aplikimi behet 

online

5000 lekë kur aplikimi behet me 

postë

Nuk ka Mund te paguhet online

Në një bankë (ose në disa 

banka), jashtë institucionit

Në postë (tek “Posta 

Shqiptare”)

Nëpërmjet portalit qeveritar e-

Albania (“online”) 

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

Vertetim njehsimi

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

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 dite

KARTELË INFORMATIVE

Njohja e diplomave të huaja për doktoraturë

Punësimin dhe vazhdimin e karrierës akademike në Republikën e Shqipërisë

Njehsimin dhe njohjen e diplomës së huaj për doktoraturë

Shtetasit që zotërojnë gradën shkencore “Doktor” të lëshuar jashtë vendit në një Institucion të njohur të Arsimit të Lartë

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


13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

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

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

•Ligji Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

•Udhëzimi Nr. 41, datë 08.12.2009 i Ministrit të Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat dhe kriteret e njohjes së diplomave dhe 

certifikatave të lëshuara nga    institucionet e huaja të arsimit të lartë”, i ndryshuar

•Vendimi Nr. 252 datë 30.04.2014 “Per funksionimin, të drejtën dhe detyrat e Komisionit të Vlerësimit të Titujve Akademike”

Ligji 80/2015 "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë"

Udhëzim Nr. 17, datë 3.8.2016 Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë, të 

diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademik, të lëshuara nga institucionet e huaja të arsimit të lartë 

dhe institucione të tjera jashtë vendit.

Qendra e Shërbimeve Arsimore

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 web: 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


