
AL114016

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 Karta e identitetit Zyrat e Gjendjes Civile Po

1

Një kopje të noterizuar të 

dëftesës së pjekurisë/ 

vërtetimin, me notat e të 

gjitha viteve të shkollës së 

mesme

Shkolla ose Arkiva Po

2
Vërtetim i rezultateve të 

Maturës Shtetërore
Drejtoria/ Zyra Arsimore Po

3 Karta e identitetit Zyrat e Gjendjes Civile Po

1 Karta e identitetit Zyrat e Gjendjes Civile Po

2
Dokumenti i ekuivalentimit 

të shkollës së mesme

Qendra e Shërbimeve 

Arsimore
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

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

Kudo në vend;

Shkolla ku ka kryer 

studimet;

Drejtoritë Arsimore 

Rajonale/ Zyrat Arsimore, 

të qytetit përkatës

Online në portalin e-

Albania.al

Shkolla ku ka kryer 

studimet;

Drejtoritë Arsimore 

Rajonale/ Zyrat Arsimore, 

të qytetit përkatës

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.

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

Shërbim pa pagesë Nuk ka

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?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE

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.

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.

Maturantët/ kandidatët

Drejtoritë dhe Zyrat Arsimore

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Maturanti i këtij viti shkollor : 

Kandidatët (maturantë të viteve të kaluara) : 

Kandidatët (maturantë që kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë shtetit) : 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Procedurat e aplikimit përcaktohen me udhëzime të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Formulari i printuar (me të gjitha informacionin e plotësuar)

Deri në momentin e shpalljes së rezultateve të provimeve të Maturës Shtetërore.

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

•Ligji Nr. 69, datë 21.06.2012, “"Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”", i ndryshuar

•VKM Nr. 78, datë 08.02.2006, “"Për krijimin e Maturës Shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike"”, i ndryshuar

•Rregullore e Maturës Shtetërore

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Qendra e Sherbimeve 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


