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KONKURS – Plotësues 
për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike – master në vitin 

akademik 2015/2016 
 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), për studimet postdiplomike – master, në 
konkursin plotësues për vitin akademik 2015 – 16 do të regjistrojë 86 studentë. 
 

KUSHTET E PËRBASHKËTA TË KONKURSIT 
Në studimet postdiplomike – master në Universitetin e Mitrovicës, mund të pranohen kandidatët 
të cilët në studimet Bachelor apo në ato para hyrjes në fuqi të Deklaratës së Bolonjës kanë arritur 
notën mesatare 7.50 e më lart. Përzgjedhja e këtyre kandidatëve për pranim në studimet Master 
deri në numrin e përcaktuar sipas këtij konkursi bëhet sipas ranglistës prioritare të notës mesatare 
të arritur gjatë studimeve. 
Në rastin kur numri i kandidatëve është më i vogël se numri i paraparë me konkurs, atëherë 
mund të pranohen edhe kandidatë me notë mesatare më të ulët se 7.50, por ata do t’i nënshtrohen 
provimit pranues. Kriteret dhe kushtet e provimit pranues i përcaktojnë fakultetet. 

Rangimi i kandidatëve bëhet në bazë të: 
1. Notës mesatare gjatë studimeve dhe 
2. Rezultateve të provimit pranues për ata që hyjnë në provimin pranues. 

Provimi pranues organizohet në fakultete dhe mbahet nga lëndët të cilat i përcaktojnë vetë 
fakultetet, por jo më tepër se tri lëndë. Numri maksimal i pikëve të arritura në provimin pranues 
është 100. 
Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet paraprake në programe studimi në njësi tjera 
akademike (jo në njësinë në të cilën aplikojnë), mund të konkurrojnë për regjistrim në studimet 
Master. Në rast pranimi, Komisioni i Studimeve i njësisë akademike mund të caktojë provime të 
cilave duhet t’iu nënshtrohen paraprakisht kandidatët. Komisioni i Studimeve cakton numrin e 
provimeve varësisht nga shkalla e krahasueshmërisë/ngjashmërisë së programit të ndjekur në 
studimet paraprake të kandidatit. Në raste të tilla, kandidatët ndjekin ligjëratat në vitin vijues 
akademik dhe iu nënshtrohen provimeve duke filluar nga afati i Qershorit. Kandidatët do t’iu 
nënshtrohen këtyre provimeve para Komisionit prej tre anëtarësh ndërsa procesverbalet e 
provimeve të tilla ratifikohen nga Senati i Universitetit të Mitrovicës. Procedurat dhe detajet tjera 
i përcaktojnë njësitë akademike me rregullore të veçanta. 
Nëse nuk plotësohet numri i paraparë i vendeve për pranim në programin përkatës, mund të 
pranohen edhe kandidatët të cilët kanë kryer studimet paraprake në kolegjet private në 
Republikën e Kosovës në programe të akredituara (statusi i këtyre programeve duhet të 
konfirmohet nga MASHT dhe Agjencia Kosovare për Akreditim). Në rast pranimi, Komisioni i 
Studimeve i njësisë akademike mund të caktojë provime të cilave duhet t’iu nënshtrohen 



paraprakisht kandidatët. Komisioni i Studimeve cakton numrin e provimeve varësisht nga shkalla 
e krahasueshmërisë/ngjashmërisë së programit të ndjekur në studimet paraprake të kandidatit. Në 
raste të tilla, kandidatët ndjekin ligjëratat në vitin vijues akademik dhe iu nënshtrohen provimeve 
duke filluar nga afati i Qershorit. Kandidatët do t’iu nënshtrohen këtyre provimeve para 
Komisionit prej tre anëtarësh ndërsa procesverbalet e provimeve të tilla ratifikohen nga Senati i 
Universitetit të Mitrovicës. Procedurat dhe detajet tjera i përcaktojnë njësitë akademike me 
rregullore të veçanta. 
Nëse nuk plotësohet numri i kandidatëve të paraparë për pranim në programin përkatës, mund të 
pranohen edhe kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet paraprake në Institucione të Arsimit 
të Lartë jashtë Republikës së Kosovës. Në raste të tilla, duhet të ndiqet procedura e njohjes me 
qëllim vazhdimi të studimeve e përshkruar në Statutin e Universitetit të Mitrovicës. Në rast 
pranimi, Komisioni i Studimeve i njësisë akademike mund të caktojë provime të cilave duhet t’iu 
nënshtrohen paraprakisht kandidatët. Komisioni i Studimeve cakton numrin e provimeve 
varësisht nga shkalla e krahasueshmërisë/ngjashmërisë së programit të ndjekur në studimet 
paraprake të kandidatit. Në raste të tilla, kandidatët ndjekin ligjëratat në vitin vijues akademik 
dhe iu nënshtrohen provimeve duke filluar nga afati i Qershorit. Kandidatët do t’iu nënshtrohen 
këtyre provimeve para Komisionit prej tre anëtarësh ndërsa procesverbalet e provimeve të tilla 
ratifikohen nga Senati i Universitetit të Mitrovicës. Procedurat dhe detajet tjera i përcaktojnë 
njësitë akademike me rregullore të veçanta. 
Kandidatët të cilët kanë të regjistruar një program studimi në cilindo nivel të studimit në 
kuadër të UMIB – it, nuk kanë të drejtë konkurrimi në program tjetër studimi në UMIB, 
pa përfunduar studimet në programin ku janë duke vijuar studimet ose pa u çregjistruar 
nga programi aktual i studimeve. 
Kandidatët për pranim si studentë të UMIB – it, në vitin akademik 2015/2016, nuk mund të 
konkurrojnë më shumë se në një fakultet, departament, drejtim apo program. 

AFATET KONKURSIT 
Për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve oraret do të jenë si në vijim: 
1. Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 05.10.2015 deri më 09.10.2015 në ora 16.00. 
Me rastin e paraqitjes, kandidatët duhet t’i sjellin këto dokumente: 
- Fletëparaqitja e plotësuar e cila shkarkohet gjatë aplikimit online nga interneti: Vegza 

(Linku) për aplikim Online përmes Internetit është: www.umib.net 
- certifikatën e lindjes (origjinale) 
- diplomën – certifikatën e kryerjes së fakultetit, (origjinale ose të noterizuar) 
- dëshminë e akreditimit të institucionit të arsimit të lartë (për kandidatët që kanë mbaruar 

studimet jashtë vendit dhe në kolegjet private të Republikës së Kosovës) 
- pasqyrën e provimeve të dhëna me notë mesatare, (vetëm për kandidatët nga fakultetet tjera) 
Kandidatët me rastin e paraqitjes paguajnë 2,5 euro (fletëpagesa shkarkohet nga interneti me 
rastin e aplikimit) 
Provimi pranues do të mbahet më 12.10.2015 nga ora 9:00. 
Shpallja e rezultateve të provimit pranues bëhet më 13.10.2015. 

E DREJTA E ANKESËS DHE AFATI PËR ANKESË 
Kandidatët të cilët nuk janë pranuar në vitin e parë të studimeve master mund të ankohen kundër 
vendimit brenda dy ditëve të punës pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjes, përkatësisht me datë 
14.10.2015 dhe 15.10.2015. 
Vendimi përfundimtar rreth ankesës merret nga komisioni për ankesa i cili emërohet nga rektori. 
Në bazë të vendimit të komisionit të ankesave rezultatet shpallen më 16.10.2015. 



AFATI I REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE TË PRANUAR 
Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 19. 10. 2015 deri më 21. 10. 2015, prej 
orës 9:00 – 14:00. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk do të mund të regjistrohen, 
prandaj luten që t’i përmbahen afatit të lartshënuar. 
Kandidatët e pranuar për regjistrim paraqesin: 

1. Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit; 
2. Dy fotografi (formati 4 x 6 cm); 
3. Fletëpagesën në lartësi prej 150 € për një semestër. Pagesa bëhet në njërën prej bankave 

afariste ose në filialet e PTK, me fletëparaqitje për pagesë, e cila shkarkohet nga Ueb 
faqja e Universitetit të Mitrovicës. 

 
Numri i studentëve për regjistrim sipas fakulteteve dhe programeve të studimit 
 

Fakulteti – programi i studimeve Gjithsejtë 
Fakulteti i Gjeoshkencave 31 
- Xehetari 7 
- Vendburimet e lëndëve të para minerale 7 
- Hidrogjeologji dhe Gjeologji Inxhinierike 7 
- Metalurgji 10 
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore 22 
Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore 15 
Teknologji: 
- Specializimi: Inxhinieri e mbrojtjes së mjedisit 
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Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike 33 
Teknologji Prodhuese: 
- Profili i Prerjes 
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- Informatikë Inxhinierike 25 
 
 

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni administratën e fakulteteve përkatëse në 
këta numra telefoni: 

Fakulteti i Gjeoshkencave: +381 28 530 446 
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore: +381 28 530 446 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike: +381 28 534 179 


