REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE
DEKANATI

KRITERET E PRANIMIT NË FAKULTETIN E GJEOLOGJISË DHE MINIERAVE
CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER I SHKENCAVE & MASTER PROFESIONAL)
VITI AKADEMIK 2018-2019.

A.
1.
2.
3.

MASTER I SHKENCAVE:
Master i Shkencave në Inxhinierinë e Burimeve të Energjisë;
Master i Shkencave në Inxhinieri Gjeofizike;
Master i Shkencave në Inxhinieri Gjeomjedisi.

B. MASTER PROFESIONAL:
1. Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili: Gjeoinformatikë;
2. Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili: Gjeologji Inxhinierike &
Hidrogjeologji;
3. Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili: Gjeologjia e
Vendburimeve Hidrokarbure;
4. Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili: Vendburimet e
Mineraleve të Dobishme dhe Petrologji;
5. Master Profesional në Inxhinierinë e Burimeve Minerare, Profili:
Gjeomatikë;
6. Master Profesional në Inxhinierinë e Burimeve Minerare, Pasurimi i
Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve.
7. Master Profesional në Inxhinierinë e Naftës dhe Gazit;
8. Master Profesional në Inxhinieri Gjeomjedisi.

A.1 Në Programin e Studimit Master Shkencor në Inxhinerinë e Burimeve të
Energjisë; mund të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
I.

Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit
ligjor në fuqi) në Inxhinierinë e Naftës, Gazit dhe Ujit, Inxhinieri e Burimeve
Minerare; Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri Gjeologjke ose Inxhinieri
Gjeoinformatike, të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast
bëhet nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë
program studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i
ngritur nga departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara,
parimit meritë-preferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga
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departamenti. Lista e fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të
Gjeologjise dhe Minierave si dhe në faqen elektronike të Fakultetit;
Njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit
Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe spanjisht. Niveli i
njohjes së gjuhës së huaj përcaktohet me akt nënligjor të ministrisë
përgjegjëse për arsimin e lartë.

Pranimet bëhen sipas hapave më të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinierinë e
Naftës, Gazit dhe Ujit, të fituar pranë Departamentit të Burimeve të
Energjise, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në Universitetin
Politeknik të Tiranës. Nota mesatare e ponderuar e diplomës Bachelor për
kandidatët fitues, të kësaj kategorie, preferohet të jetë më e madhe ose
baraz me shtatë (≥ 7.00).
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeomjedisi; Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri Gjeoinformatike dhe
Inxhinieri Gjeologjike, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave. Nota
mesatare e ponderuar e diplomës Bachelor për kandidatët fitues, të kësaj
kategorie, preferohet të jetë më e madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeoburimesh, Profili Inxhinieri Nafte) të
fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës
ose jashtë tij, sipas mesatares së ponderuar të diplomës Bachelor, e cila
duhet të jetë më e madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
A.2 Në Programin e Studimit Master i Shkencave në Inxhineri Gjeofizike; mund
të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
I.

Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit
ligjor në fuqi) në Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke), Inxhinieri
Gjeoinformatike, Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit
dhe Ujit ose Inxhinieri Gjeomjedisi të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise
dhe Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të
ngjashme të fituara në Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit.
Ekuivalenca në këtë rast bëhet nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga
departamenti që mbulon këtë program studimi. Kandidatët fitues
përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga departamenti, mbështetur
në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritë-preferencë si dhe
prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e fituesve shpallet në
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ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe në faqen
elektronike të Fakultetit;
Njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit
Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe spanjisht. Niveli i
njohjes së gjuhës së huaj përcaktohet me akt nënligjor të ministrisë
përgjegjëse për arsimin e lartë.

Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeologjike, të fituar pranë Departamentit të Shkencave të Tokës si dhe
studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike, të
fituar pranë Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe
Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës. Nota mesatare e ponderuar e diplomës
Bachelor për kandidatët fitues, të kësaj kategorie, preferohet të jetë më e
madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zoterojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit; dhe Inxhinieri
Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave. Nota mesatare
e ponderuar e diplomës Bachelor për kandidatët fitues, të kësaj
kategorie, duhet të jetë më e madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeologjike & Inxhinieri Gjeoinformatike)
të fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të
Tiranës ose jashtë tij, sipas mesatares së ponderuar të diplomës Bachelor,
e cila duhet të jetë më e madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
A.3 Në Programin e Studimit Master i Shkencave në Inxhineri Gjeomjedisi;
mund të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
I.

Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit
ligjor në fuqi) në Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca
Toke); Inxhinieri Gjeoinformatike, Inxhinieri e Burimeve Minerare ose
Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit, të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise
dhe Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të
ngjashme të fituara në Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit.
Ekuivalenca në këtë rast bëhet nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga
departamenti që mbulon këtë program studimi. Kandidatët fitues
përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga departamenti, mbështetur
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në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritë-preferencë si dhe
prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e fituesve shpallet në
ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe në faqen
elektronike të Fakultetit;
Njohja nga kandidati e një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit
Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe spanjisht. Niveli i
njohjes së gjuhës së huaj përcaktohet me akt nënligjor të ministrisë
përgjegjëse për arsimin e lartë.

Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, në Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri Gjeologjike
(Shkenca Toke); Inxhinieri Gjeoinformatike, Inxhinieri e Burimeve Minerare
ose Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të
Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës. Nota mesatare e
ponderuar e diplomës Bachelor për kandidatët fitues, të kësaj kategorie,
preferohet të jetë më e madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
2. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeomjedisi) të fituar në programet e
tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës ose jashtë tij, sipas
mesatares së ponderuar të diplomës Bachelor, e cila duhet të jetë më e
madhe ose baraz me shtatë (≥ 7.00).
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B.1 Në Programin e Studimit Master Profesional nё Inxhinieri Gjeologjke, Profili:
Gjeoinformatikë mund të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri Gjeoinformatike, Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke),
Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit ose Inxhinieri
Gjeomjedisi të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeoinformatike, të fituar pranë Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar,
Mjedisit dhe Gjeoinformatikës, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të
Minierave, në Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeologjike (Shkenca Toke); në Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e
Naftës, Gazit dhe Ujit dhe Inxhinieri Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të
Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeoinformatike & Inxhinieri Gjeologjike)
të fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të
Tiranës ose jashtë tij.
B.2 Në Programin e Studimit Master Profesional nё Inxhinieri Gjeologjke, Profili:
Gjeologji Inxhinierike & Hidrogjeologji mund të regjistrohen vetëm
personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke), Inxhinieri Gjeoinformatike,
Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit; ose Inxhinieri
Gjeomjedisi të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE
Adresa: Rruga Elbasanit, Tiranë, Tel.: +355 4 2375246/5, web: www.fgjm.edu.al; e-mail: info@fgjm.edu.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE
DEKANATI

Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeologjike, të fituar pranë Departamentit të Shkencave të Tokës si dhe
studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike, të
fituar pranë Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe
Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit dhe Inxhinieri
Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeologjike & Inxhinieri Gjeoinformatike)
të fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të
Tiranës ose jashtë tij.
B.3 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili:
Gjeologjia e Vendburimeve Hidrokarbure; mund të regjistrohen vetëm
personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke), Inxhinieri Gjeoinformatike,
Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit ose Inxhinieri
Gjeomjedisi të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
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fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeologjike, të fituar pranë Departamentit të Shkencave të Tokes si dhe
studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike, të
fituar pranë Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe
Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit dhe Inxhinieri
Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeologjike & Inxhinieri Gjeoinformatike)
të fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të
Tiranës ose jashtë tij.
B.4 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhineri Gjeologjike, Profili:
Vendburimet e Mineraleve të Dobishme dhe Petrologji; mund të
regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke), Inxhinieri Gjeoinformatike,
Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit ose Inxhinieri
Gjeomjedisi të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
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Gjeologjike, të fituar pranë Departamentit të Shkencave të Tokes si dhe
studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatike, të
fituar pranë Departamentit të Gjeologjisë së Zbatuar, Mjedisit dhe
Gjeoinformatikës në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit dhe Inxhinieri
Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeologjike & Inxhinieri Gjeoinformatike)
të fituar në programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të
Tiranës ose jashtë tij.
B.5 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhinerinë e Burimeve
Minerare, Profili: Gjeomatikë; mund të regjistrohen vetëm personat që
zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri e Burimeve Minerare; në Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit;
Inxhinieri Gjeoinformatike; Inxhinieri Gjeologjike ose Inxhinieri Gjeomjedisi të
fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në Universitetin Politeknik
të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në Universitete të tjera, brenda
dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet nga komisioni ad-hoc që
ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program studimi. Kandidatët fitues
përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga departamenti, mbështetur në
kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritë-preferencë si dhe prioriteteve të
vendosura nga departamenti. Lista e fituesve shpallet në ambientet e
Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe në faqen elektronike të
Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare, të fituar pranë Departamentit të Inxhinierisë së
Burimeve Minerare, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
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Naftës, Gazit dhe Ujit; Inxhinieri Gjeoinformatike; Inxhinieri Gjeologjike dhe
Inxhinieri Gjeomjedisi, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri e Burimeve Minerare) të fituar në
programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës ose jashtë
tij.
B.6 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhinerinë e Burimeve
Minerare, Profili: Pasurimi i Mineraleve dhe Riciklimi i Mbetjeve; mund të
regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri e Burimeve Minerare; në Inxhinieri Gjeomjedisi; në
Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit; Inxhinieri Gjeologjike ose Inxhinieri
Gjeoinformatike, të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri e
Burimeve Minerare, të fituar pranë Departamentit të Inxhinierisë së
Burimeve Minerare, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeomjedisi; në Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit; Inxhinieri Gjeologjike ose
Inxhinieri Gjeoinformatike, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri e Burimeve Minerare) të fituar në
programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës ose jashtë
tij.
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B.7 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhinerinë e Naftës dhe
Gazit; mund të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinierinë e Naftës, Gazit dhe Ujit; Inxhinierinë e Burimeve
Minerare; Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri Gjeologjke ose Inxhinieri
Gjeoinformatike, të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinierinë e
Naftës, Gazit dhe Ujit, të fituar pranë Departamentit të Burimeve të
Energjise, në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në Universitetin
Politeknik të Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në
Inxhinierinë e Burimeve Minerare; Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri
Gjeologjke ose Inxhinieri Gjeoinformatike, pranë Fakultetit të Gjeologjisë
dhe Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinierinë e Naftës, Gazit dhe Ujit) të fituar në
programet e tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës ose jashtë
tij.
B.8 Në Programin e Studimit Master Profesional në Inxhineri Gjeomjedisi; mund
të regjistrohen vetëm personat që zotërojnë:
Diplomë të nivelit të parë Bachelor (ose ekuivalente me të sipas kuadrit ligjor
në fuqi) në Inxhinieri Gjeomjedisi; Inxhinieri Gjeologjike (Shkenca Toke);
Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe Ujit ose Inxhinieri
Gjeoinformatike, të fituar pranë Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave, në
Universitetin Politeknik të Tiranës, ose diploma të ngjashme të fituara në
Universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Ekuivalenca në këtë rast bëhet
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nga komisioni ad-hoc që ngrihet nga departamenti që mbulon këtë program
studimi. Kandidatët fitues përcaktohen nga komisioni ad-hoc i ngritur nga
departamenti, mbështetur në kuotat e pranimit të miratuara, parimit meritëpreferencë si dhe prioriteteve të vendosura nga departamenti. Lista e
fituesve shpallet në ambientet e Fakultetit të Gjeologjise dhe Minierave si dhe
në faqen elektronike të Fakultetit;
Pranimet bëhen sipas hapave të mëposhtëm:
1. Rregjistrohen fillimisht, të renditur sipas mesatares së ponderuar të
diplomës Bachelor, studentët që kanë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeomjedisi, të fituar pranë Departamentit të Burimeve të Energjisë, në
Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave, në Universitetin Politeknik të
Tiranës.
2. Në rast se, pas pranimit sipas përcaktimeve të pikës 1, ka ende kuota të
lira, regjistrohen në vijim, sipas kërkesave dhe të renditur sipas mesatares
së ponderuar të aplikantëve që zotërojnë diplomë Bachelor në Inxhinieri
Gjeologjike; Inxhinieri e Burimeve Minerare; Inxhinieri e Naftës, Gazit dhe
Ujit; dhe Inxhinieri Gjeoinformatike, pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe
Minierave.
3. Në rast se, edhe pas plotësimit të pikës 2, ka ende kuota të lira,
regjistrohen në vijim studentët me diplomë Bachelor (ekuivalente me
programet e studimit në Inxhinieri Gjeomjedisi) të fituar në programet e
tjera të studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës ose jashtë tij.
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