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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

Diplomën ose çertifikatën  

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

Institucioni Arsimit të Lartë i 

huaj përkatës
Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Qendra e Shërbimeve Arsimore Tiranë
Bulevardi "Zhan D'Ark", Nr 

23.

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

Shërbim pa pagesë

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

Vërtetim që diploma është në proces njohjeje

Vërtetohet që kandidati ka dorëzuar diplomën pranë QSHA dhe është në proces njësimi

Me këtë vërtetim kandidatit i krijohet mundësia për të ndjekur aplikime të tjera të cilat varen nga njohja e diplomës në 

sistemin arsimor shqiptar (punë, studime etj).

Qytetar/ Individ

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?

48 orë nga momenti i plotësimit të kerkesës për vërtetim.

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 kerkimin shkencor ne IAL-te 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

Vërtetim Njësimi në proçes

3 muaj

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


