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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

Dokumentet që kërkohen 

nga Institucioni i Arsimit të 

Lartë

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Institucionet e Arsimit të Lartë 

Institucionet e Arsimit të 

Lartë, në çdo qytet ku ka një 

të tillë

Institucionet e Arsimit të 

Lartë në çdo qytet ku ka një 

të tillë

E hënë - e premte, ora 08:00 

- 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?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

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

• 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".

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

Numrin e matrikullimit; përfitohet në Institucionet e Arsimit të Lartë pasi kandidati ka kryer regjistrimin

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?

30 ditë

KARTELË INFORMATIVE

Matrikullimi (NIM)

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.

Ofron pajisjen me numër unik matrikullimi në çdo cikël studimi

Studenti


