KARTELË INFORMATIVE
AL114017
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky
shërbim?
4. A jam përfitues?

Provimi i Shtetit
I jep të drejtën kandidatit të pajiset me titullin profesional përkatës për të ushtruar profesionin e rregulluar.
Kontrollin e njohurive profesionale që parashikohet nga ligji si hallkë e detyruar për pajisjen me licencë.
Kandidatët
Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

1

Dokument identifikues

Zyrat e Gjendjes Civile

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?
Po

2

Mandat arkëtimi

Banka

Po

Qyteti

Adresa

Orari

Nr
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?
Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

6. Ku mund të aplikoj?

Kandidatët që i nënshtrohen
provimit të shtetit për degën
e mjekësisë aplikojnë pranë
urdhrave profesionalë
përkatës;
Kandidatët që i nënshtrohen
provimit të shtetit për
profesionin e rregulluar të
mësuesit aplikojnë pranë
Drejtorive Arsimore
Rajonale / Zyrave Arsimore

Niveli 1
7. A është ky shërbim
online?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë

Urdhri i Infermierit: Rr. Reshit
Petrela, tek Dispanceria, Tiranë;
Urdhri i Mjekëve: Adresa : Rr.
Belul Hatibi, Poliklinika Nr. 10,
Urdhrat profesionalë: Urdhri i
Tiranë
Infermierit, Urdhri i Mjekëve,
Urdhri i Farmacistëve: Rr.
Urdhri i Farmacistëve
Xanfize Keko, Njësia bashkiake
nr.3, Porcelan
Drejtoritë Arsimore Rajonale
Adresa Berat: bulevardi
(DAR):
"Republika"
Berat, Dibër, Durrës, Elbasan,
Adresa Dibër: bulevardi "Elez
Fier, Gjirokastër, Korçë,
Isufi"
Kukës, Lezhë, Shkodër,
Adresa Durrës: Rr. "Mujo
Tiranë, Vlorë.
Ulqinaku", lagjja 16
Adresa Elbasan: Rr. "Janaq
Zyrat Arsimore (ZA):
Kilica", lagjja Partizani
Skrapar, Kuçovë, Mat,
Adresa Fier: Rr. "Leon Rei",
Bulqizë, Gramsh, Peqin,
lagjja 11 janari
Librazhd, Lushnje,
Adresa Gjirokastër: lagjja 11
Mallakastër, Tepelenë,
janari
Përmet, Krujë, Kolonjë,
Adresa Korçë: Rr. "Dhimitër
Pogradec, Devoll, Has,
Denasi', lagjja 17
Tropojë, Mirditë, Kurbin,
Adresa Kukës: sheshi
Malësi e Madhe, Pukë,
"Muharrem Bajraktari", Rr. "Islam
Kavajë, Kamëz, Sarandë,
Spahiu", pranë postës shqiptare
Delvinë
Adresa Lezhë: Rr. "Gjergj
Kastrioti"
Adresa Shkodër: Rr. "Edit'h
Durham"
Niveli 2
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i formularit mundësi për dorëzimin e
të aplikimit
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

E hënë - E premte, ora
08:00 - 16:00

Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Kandidati që jep provimin
për herë të parë- 10 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të dytë- 12 500
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të tretë- 15 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të katërt- 17 500
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të pestë- 20 000
lekë
Kandidati që jep provimin
për herë të gjashtë ose më
shumë- 25 000 lekë

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit
Në postë (tek “Posta
Shqiptare”)

Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për
Rezultatet dalin menjëherë sapo përfundon provimi. Licenca përgatitet në një kohë të mëvonshme.
të marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

Licencën për të ushtruar profesionin. Licencat e kandidatëve të suksesshëm në profesionet e rregulluara të mjekësisë
tërhiqet pranë Urdhrave Profesionalë përkatës.
Licencat e kandidatëve të profesionit të rregulluar të mësuesit tërhiqen në Drejtoritë Arsimore Rajonale, pasi merren në
dorëzim nga Qendra e Shërbimeve Arsimore prej personit të autorizuar të Drejtorisë Arsimore Rajonale.

11. Ç'afat vlefshmërie
ka?

Kandidatët e profesioneve të rregulluara në fushën e mjekësisë, licencën e kanë të rinovueshme pas një periudhe të caktuar
kohore tek Urdhrat Profesionalë.
Ndërsa kandidatët e profesionit të rregulluar të mësuesit momentalisht e kanë licencën pa afat kohor.

12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

13. Cili është
Qendra e Shërbimeve Arsimore (ish AKP)
institucioni përgjegjës?
Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E-albania

Orari

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

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

Në sportele
Me postë
15. Nëse kam ankesë, si
Në platformën "Shqipëria që duam"
të veproj?
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike:
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

• igji Nr. 10 171, datë 22.10.2009, "“Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
L
•Ligji Nr. 80/2015, datë 22.07.2015, "“Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në
Republikën e Shqipërisë”"
•Ligji Nr. 69/2012, "“Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
•Vendimi Nr. 649, datë 14.09.2011 i Këshillit të Ministrave, "“Për përcaktimin e listës së specialiteteve, nënspecialiteteve apo
specialiteteve plotësuese për profesionet e rregulluara"”
•Vendimi Nr. 812, datë 10.11.2011 i Këshillit të Ministrave, "“Për përcaktimin e tarifave për provimin e shtetit”"
•Vendimi Nr. 952, datë 12.12.2012 i Këshillit të Ministrave, "“Për përjashtimin e profesionistit nga detyrimi për dhënien e
provimit të shtetit për profesionet e rregulluara”"
•Vendimi Nr. 1013, datë 10.12.2010 i Këshillit të Ministrave, "Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve (AKP)",“i
ndryshuar
16. Cila është baza
•Urdhër Nr. 82, datë 22.02.2011, "“Për miratimin e Rregullores P
“ ër organizimin e provimeve të shtetit për profesionet e
ligjore e këtij shërbimi?
rregulluara në Republikën e Shqipërisë"”, i ndryshuar
•Urdhër Nr. 579, datë 02.12.2011, "“Për miratimin e rregullores P
“ ër funksionimin e Komisionit të Provimit të Shtetit për
Profesionet e Rregulluara në Republikën e Shqipërisë”"
•Urdhër Nr. 336, datë 14.07.2011, "“Për miratimin e Rregullores P
“ ër organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për
profesionin e rregulluar të mësuesit”
•Urdhër Nr. 145, datë 28.03.2011 P
“ ër përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e përfaqësuesve të komisionit të provimit të
shtetit, për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë”
•Rregullore e Ministrit të Shëndetësisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3002 Prot, datë 26.07.2012 dhe Nr. 4317
Prot, datë 25.07.2012 “Për praktikën profesionale për profesionistin e shëndetit në Republikën e Shqipërisë”
•Udhëzimi Nr. 8, date 13.03.2017 Ministria e Arsimit dhe Sportit "Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve
Arsimore"

