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1. Hyrja e të huajit në Shqipëri 

1.1. Si mund të hyjë një shtetas i huaj në shtetin Shqiptar? 

I. Shtetasit që mund të hyjnë në Republikën e Shqipërisë pa viza dhe dokumentet 

me të cilët duhet të jenë të pajisur: 

Shteti   Me pasaportë      Me kartë identiteti  

Andora +  

Argjentina  +  

Armenia*  +  

Australia  + + 

Austria  + + 

Azerbajxhan  +  

Belgjikë  + + 

Bosnja dhe Hercegovina  +  

Brazili  +  

Mbretëri e Bashkuar  + + 

Bullgaria  + + 

Danimarka  + + 

Estonia  + + 

Finlanda  + + 

Franca  + + 

Gjermania  + + 

Greqia  + + 

Hollanda  + + 

Hong Kong (Kina)* + +  

Hungaria  + + 

Irlanda  + + 

Islanda  + + 

Italia  + + 

Izraeli  +  

Japonia  +  

Kanada  + + 

Kazakistani*  + + 

Kili  +  

Kosova  + + 

Kroacia  + + 

Letonia  + + 

Lichtenstein  + + 

Lituania  + + 

Luksemburgu  + + 

Malajsia  +  
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Mal i Zi  + + 

Malta  + + 

Maqedonia  + + 

Monako  + + 

Norvegjia  + + 

Polonia  + + 

Portugalia  + + 

Qipro  + + 

Republika e Koresë + +  

Republika Çeke  + + 

Rumania  + + 

San Marino  + + 

Vatikani – Selia e Shenjtë  + + 

Serbia +  

Sh.B.A.  +  

Singapori + +  

Sllovakia  + + 

Sllovenia  + + 

Spanja  + + 

Suedia  + + 

Taivani (Kinë) +   

Turqia +  

Ukraina +  

Zelanda e Re  + + 

Zvicra + +  

Emiratet e Bashkuara Arabe + +  

Kuvajti  + + 

 

II. Qytetarët e shteteve si më poshtë hyjnë pa viza për shkak të liberalizimit të 
vizave të tyre me zonën Shengen: 

 

Shtetet 

Antigua & Barbuda  Honduras  Panama Uruguaj 

Bahamas Kosta Rika Paraguaj  Venezuela  

Barbados  Mauritius  Salvador  Makao (Kinë)  

Brunei Meksika Seychelles  Moldova  

Guatemala  Nikaragua St. Kitts dhe Nevis   
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III. Shtetasit e vendeve të treta të cilët :  

a) kanë një vizë të vlefshme Shengen me shumë kalime, e cila është përdorur më 

parë në një nga vendet e zonës Shengen, ose kanë një leje të vlefshme qëndrimi 

në një nga vendet e zonës Shengen; 

b) kanë një vizë me shumë kalime të SHBA-së apo Mbretërisë së Bashkuar, e cila 

është përdorur më parë në një nga këto vende, ose kanë leje qëndrimi të 

vlefshme në SHBA ose në Mbretërinë e Bashkuar.  

* Në rast qëndrimi më shumë se 90 ditë gjatë një periudhe gjashtë-mujore, ata duhet të 

pajisen me vizë të tipit “D”.  

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Kush_mund_te_hyje_ne_Shqiperi_p

a_viza_03.02.2015.pdf 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_viz

e_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf 

1.2. Ku dhe si mund të aplikohet për të marrë vizë për të hyrë në Shqipëri? 

Në linkun si me poshte gjendet një informacion më i detajuar për vendin ku duhet të 

aplikohet për të marrë Vizë për të hyrë në Shqipëri: 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_viz

e_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf 

Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërise në faqen e saj zyrtare ka publikuar 

formularin ku mund të aplikohet pa pagesë për të marrë vizë. 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Aneksi_5_formulari_per_vize.pdf 

1.3. Si mund të gjeni kontaktet dhe adresat e Përfaqësive të huaja në Shqipëri? 

Në linkun si më poshtë gjendet Kontaktet dhe adresat Përfaqësive të huaja në Shqipëri: 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Diplomatic_list_March_2015.pdf 

1.4. Cilat janë kriteret për hyrjen, qëndrimin, daljen dhe kalimin transit në 

Shqipëri? 

Bazuar në “Ligjin për të huajt” Nr. 108/2013, neni 6, citojmë: 

I huaji, i cili ka për qëllim të hyjë, të qëndrojë, të dalë, ose të kalojë transit në/nga 

Republika e Shqipërisë, me përjashtim të rasteve të azilkërkimit, si dhe kur me 

marrëveshje dy ose shumëpalëshe është përcaktuar ndryshe, duhet të paraqitet në 

pikën e kalimit kufitar, duke plotësuar kushtet si më poshtë:  

a) të ketë një dokument udhëtimi të njohur nga Republika e Shqipërisë, me një afat 

vlefshmërie të paktën 3 muaj para datës së përfundimit të tij; 

http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Kush_mund_te_hyje_ne_Shqiperi_pa_viza_03.02.2015.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Kush_mund_te_hyje_ne_Shqiperi_pa_viza_03.02.2015.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_vize_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_vize_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_vize_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Ku_te_aplikojme_per_te_marre_vize_per_te_hyre_ne_Shqiperi.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Aneksi_5_formulari_per_vize.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Diplomatic_list_March_2015.pdf
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b) të jetë i pajisur me vizë hyrëse të vlefshme, nëse kërkohet, ose të jetë i pajisur me leje 

të vlefshme qëndrimi, të lëshuar nga autoriteti kompetent shqiptar, apo të lëshuar 

nga vende të tjera dhe të njohur nga Republika e Shqipërisë;  

c) të mos përbëjë kërcënim për rendin dhe sigurinë publike, për sigurinë kombëtare, si 

dhe të mos cenojë marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë me 

shtete të tjera;  

d) të mos ketë shënime në regjistrin elektronik kombëtar për të huajt që kufizojnë 

hyrjen e tij; 

e) të mos përbëjë rrezik për shëndetin publik në Republikën e Shqipërisë;  

f) të mos jetë debitor ndaj masave administrative të vëna ndaj tij, sipas dispozitave të 

këtij ligji;  

g) mbi bazën e vlerësimit, rast pas rasti, të huajit mund t’i kërkohet paraqitja e 

dokumenteve të tjera shtesë, lloji i të cilave miratohet me vendim të Këshillit të 

Ministrave. 

Personeli i organizatave ndërkombëtare, në kuadër të kryerjes së detyrave dhe 

misioneve të ngarkuara prej tyre, mund të hyjnë, të qëndrojnë, të kalojnë transit dhe të 

dalin nga Republika e Shqipërisë duke përdorur leje kalimi të lëshuar prej tyre ose 

ndonjë dokument tjetër, që është i vlefshëm në kuadër të marrëveshjeve 

ndërkombëtare, të njohura nga Republika e Shqipërisë. 

1.5. Çfarë përfshin dhe si mund të paguhet garancia financiare për të hyrë në 

Shqipëri? 

Ne bazë të nenit 13 të “Ligjit per të huajt” citojmë simë poshtë lidhur me garancinë 

financiare për të huajt: 

1. I huaji, i cili aplikon për vizë ose për leje qëndrimi, depoziton një shumë të caktuar 

të hollash në llogari bankare, me qëllim garancie financiare.  

2. Garanci financiare është shuma e nevojshme financiare, që depozitohet nga vetë i 

huaji ose nga garanti për llogari të të huajit, me qëllim që të mbulohen shpenzimet e 

jetesës dhe pasojat e një dëmi, që mund të shkaktohet nga një veprim apo 

mosveprim i të huajit, në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, për një periudhë të 

caktuar të qëndrimit të tij në Republikën e Shqipërisë.  

3. Garancia financiare për llogari të të huajit mund të depozitohet dhe nga ftuesi i tij në 

Republikën e Shqipërisë.  

4. Kufiri i garancisë financiare, si dhe procedurat e depozitimit dhe kthimit të 

garancisë financiare, caktohen me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Brendshëm 

dhe Ministrit të Punëve të Jashtme,sipas standardeve mesatare të jetesës, në 

përputhje me kriteret dhe procedurat e parashikuara në legjislacionin shqiptar. 
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2. Qëndrimi i të huajit në Shqipëri 

2.1. Leja e përkohshme e qëndrimit për motive punësimi. 

Neni 39 i “Ligjit për të huajt” për lejen e përkohshme të qëndrimit për personat e huaj të 

punësuar në Shqipëri parashikon procedurën si më poshtë: 

1. Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin pajis të huajin me “leje qëndrimi si 

person i punësuar”, kur përmbush kushtet dhe vlerësohet se dokumentacioni i 

paraqitur plotëson kërkesat për marrjen e një “lejeje qëndrimi si person i punësuar”. 

2. Leja e qëndrimit si person i punësuar” jepet në përputhje me lejen e punës.  

3. Pas lëshimit të “lejes së qëndrimit si person i punësuar” mbajtësi i saj është i 

detyruar të njoftojë autoritetet përgjegjëse për çdo ndryshim të kushteve, mbi të cilat 

është lëshuar leja, në rast se ndryshimi lidhet me: 

a) emrin dhe adresën e vendit të punës, si dhe adresën e tij të punës e të banimit; 

b) kontratën e punës së vlefshme.  

4. Për shtetasit e Bashkimit Europian/zonës Shengen, si dhe ata të parashikuar me 

marrëveshje ndërkombëtare, nuk zbatohen dispozitat e pikave 2 dhe 3 të këtij neni. 

 

2.2. Çfarë është leja e qëndrimit për punonjës me kualifikim të lartë “Karta Blu AL”? 

Në bazë të nenit 44 të ligjit Nr.108/2013 “Për të huajt” citojmë:  

1 Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin pajis të huajin me leje qëndrimi 

“Kartë Blu AL” për punë me kualifikim të lartë vetëm nëse është pajisur me leje 

pune të posaçme për punonjës të kualifikuar dhe kur përmbush kushtet për marrjen 

e një lejeje qëndrimi “Kartë Blu AL”. 

2 Leja e qëndrimit “Kartë Blu AL” për punë me kualifikim të lartë lëshohet për një afat 

2-vjeçar dhe mund të ripërtërihet për një periudhe 3-vjeçare. Në rast se leja e punës 

për punonjësin me kualifikim të lartë është lëshuar për një kohëzgjatje më pak se 2 

vjet, leja e qëndrimit “Kartë Blu AL” lëshohet për kohën e lejes së punës, plus 3 

muaj. 

3 Mbajtësi i lejes së qëndrimit “Kartë Blu AL” njofton autoritetet përgjegjëse për 

ndryshimet në marrëdhëniet e tij/saj të punësimit. 

4 Shtetasit e vendeve të Bashkimit Europian dhe zonës Shengen përjashtohen nga 

detyrimi i pajisjes me leje pune. 

 

2.3. Cila kategori e shtetasve të huaj nuk përfiton leje qëndrimi “Kartë Blu AL”? 

Bazuar në Nenin 45, të “Ligjit për të huajt”, nuk përfitojnë leje qëndrimi për punë me 

kualifikim të lartë “Kartë Blu AL” të huajt, të cilët:  

a) qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë si kërkues për mbrojtje ndërkombëtare apo 

sipas skemave të mbrojtjes së përkohshme;  
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b) janë refugjatë apo kanë paraqitur kërkesë për të marrë statusin e refugjatit dhe kjo 

kërkesë e tyre ende nuk ka marrë formën e një vendimi përfundimtar;  

c) kanë paraqitur kërkesë pranë autoriteteve të kufirit dhe migracionit në Republikën e 

Shqipërisë për t’u pajisur apo janë pajisur me leje qëndrimi si kërkues/studiues, me 

qëllim kryerjen e një projekti studimor/kërkimor;  

d) gëzojnë statusin e banorit afatgjatë dhe ushtrojnë të drejtën e tyre për të qëndruar në 

Republikën e Shqipërisë, me qëllim ushtrimin e një aktiviteti ekonomik, si 

punëmarrës apo i vetëpunësuar;  

e) hyjnë në Republikën e Shqipërisë, sipas angazhimeve të parashikuara në 

marrëveshjet ndërkombëtare të njohura nga Republika e Shqipërisë, që lehtësojnë 

hyrjen dhe qëndrimin e përkohshëm të disa kategorive tregtare dhe personave 

fizikë, të lidhur me investime; 

f) për arsye ligjore u është pezulluar dëbimi.  

 

2.4. Si mund të pajiset një shtetas i huaj me leje qëndrimi për kërkim shkencor? 

Neni 51 i ligjit Nr.108/2013 “Për të huajt” përcakton: 

1. Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin pajis me “leje qëndrimi për kërkim 

shkencor” me afat jo më shumë se 1 vit, të huajin i cili ka lidhur një marrëveshje me 

një institucion shqiptar për këtë qëllim dhe që plotëson kushtet e përgjithshme për 

pajisje me leje qëndrimi, sipas nenit 37 të këtij ligji; 

2. Ky nen nuk zbatohet për shtetasit e vendeve të Bashkimit Europian dhe zonës 

Shengen, si dhe rasteve kur zbatohet një regjim i posaçëm, i parashikuar me 

marrëveshje ndërkombëtare.  

 

2.5. Kush është dokumentacioni i nevojshëm për të gjitha llojet e lejeve të 

qëndrimit? 

Për t’u pajisur me leje qëndrimi, i huaji depoziton këto dokumente: 

a) Formularin e aplikimit për leje qëndrimi përkatësisht të plotësuar dhe të nënshkruar 

nga aplikuesi; 

b) Dy fotografi të aplikuesit, te bëra jo më përpara se 6 (gjashtë) muaj nga data e 

aplikimit, me përmasa 47mm X 36 mm, të marra në plan me sfond të bardhë, të 

fokusuara dukshëm dhe qartë. Fotografia duhet të tregojë personin përballë, me 

qëndrim neutral e sytë të hapur dukshëm; 

c) Fotokopjen e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit me të cilin i huaji ka hyrë në 

Republikën e Shqipërisë, si dhe fotokopjen e faqeve me shënime etj.; 

d) Dokumente që provojnë akomodim të përshtatshëm në Shqipëri. Kontratën e blerjes 

ose të marrjes me qira te banesës në përputhje me standardet e banimit në Shqipëri 
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ose çdo dokument tjeter që provon strehimin e garantuar në Republikën e 

Shqipërisë; 

e) Vërtetimin e gjendjes gjyqësore; 

f) Dëshminë e sigurimit shëndetësor për në Shqipëri. 

Më tepër informacion mund të gjeni ne linkun: 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/110-2013.pdf  

2.6. Kush është dokumentacioni i nevojshëm për kërkim shkencor? 

Për kërkim shkencor paraqiten: 

A. Certifikata e regjistrimit në punë në përputhje me nenin 73 të ligjit  nr.108/2013, 

“Për të huajt”; 

B. Fotokopja e marrëveshjes së nënshkruar me organizatën kërkimore-shkencore apo 

institucionin e edukimit të lartë në Shqipëri; 

C. Dëshmia e burimeve financiare të mjaftueshme për jetese gjate qëndrimit në 

Shqipëri për periudhën e kërkuar. 

Për më tepër informacion: 

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/110-2013.pdf 

Për studentë dhe nxënës shkolle paraqiten: 

A. Dokumenti i pranimit nga një institucion arsimor në Shqipëri; 

B. Dëshmia e burimeve të mjaftueshme financiare për jetesë gjatë qëndrimit në 

Shqipëri për periudhën e kërkuar; 

C. Dëshmia e njohjes së gjuhës.  

http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/110-2013.pdf
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2013/PDF-2013/110-2013.pdf
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3. Bashkimi familjar i të huajit me anëtaret e familjes. 

3.1. Si mund të realizohet bashkimi familjar i të huajit me anëtarët e familjes? 

Neni 56, i “Ligjit për të huajt”, parashikon si më poshtë: 

1. I huaji, i pajisur me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë, mund të bëjë kërkesë 

pranë autoritetit përgjegjës vendor për kufirin dhe migracionin për bashkim 

familjar, nëse plotëson kushtet e mëposhtme: 

a) anëtarët e familjes së tij ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 

Përjashtimisht, për arsye humanitare, sipas kritereve të miratuara me vendim të 

Këshillit të Ministrave dhe procedurave të miratuara me udhëzim të Ministrit të 

Brendshëm, kërkesa mund të bëhet dhe kur anëtari/ët e familjes ndodhen në 

territorin e Republikës së Shqipërisë; 

b) është i pajisur me leje qëndrimi me afat së paku 1-vjeçar në Republikën e 

Shqipërisë dhe ka mundësi ta ripërtërijë lejen, në përputhje me dispozitat 

përkatëse të këtij ligji;  

c) siguron strehim në kushte normale jetese, sipas standardeve të përgjithshme mbi 

shëndetin dhe sigurinë;  

d) ka sigurim shëndetësor për vete dhe familjen e tij, për të cilët kërkon bashkimin 

familjar;  

e) garanton burime të qëndrueshme të të ardhurave financiare për të mbajtur veten 

dhe familjen e tij, pa iu drejtuar skemës së ndihmës ekonomike;  

f) paraqet dokumentacionin, sipas përcaktimeve të vendimit të Këshillit të 

Ministrave.  

2. Leja e qëndrimit për bashkim familjar jepet për herë të parë për një periudhë kohe 1-

vjeçare, e ripërtëritshme, nëse nuk është përcaktuar ndryshe në marrëveshje apo në 

këtë ligj. 

3. Leja e qëndrimit për bashkim familjar, në rast se plotësohen kushtet e kërkuara, në 

këtë ligj dhe kriteret e miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave, ripërtërihet 

sipas përcaktimeve në nenin 38 të këtij ligji. 

4. Fëmijët e pamartuar, si dhe paraardhësit e kërkuesit (ftuesit), që janë objektivisht të 

pamundur të plotësojnë nevojat e tyre, për arsye të gjendjes shëndetësore, mund të 

pajisen me leje qëndrimi si raste përjashtimore.  

5. Fëmijët e pamartuar mund të aplikojnë për leje qëndrimi për bashkim familjar deri 

në moshën 30 vjeç, me kusht që i huaji kërkues (ftuesi) të garantojë mbulimin e të 

gjitha shpenzimeve të jetesës për ta.  

6. Në rast se refuzohet dhënia e lejes së qëndrimit për bashkim familjar, i huaji ose 

familjarët e tij kanë të drejtën e ankimit, sipas legjislacionit në fuqi. 

“Ligjit për të huajt”: http://www.punetebrendshme.gov.al/files/documents_files/13-

11-14-04-05-08ligji_per_te_Huajt.pdf  

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/documents_files/13-11-14-04-05-08ligji_per_te_Huajt.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/documents_files/13-11-14-04-05-08ligji_per_te_Huajt.pdf
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3.2. Rregulla të përgjithshme për anëtarët e familjes së të huajit 

Neni 69 i “Ligjit për të huajt”, parashikon këto rregulla: 

1 I mituri, i cili ka hyrë në Republikën e Shqipërisë për shkak të bashkimit familjar, 

kur mbush moshën madhore, ka të drejtë të aplikojë në mënyrë të pavarur nga 

anëtarët e familjes, për t’u pajisur me leje qëndrimi. 

2 Bashkëjetuesit trajtohen njëlloj për aq sa është e zbatueshme, si bashkëshortët, lidhur 

me bashkimin familjar. 

3 I huaji, në rast të martesave poligame, ka të drejtë të kërkojë bashkim familjar me 

njërën nga bashkëshortet, si dhe fëmijët e lindur nga kjo bashkëshorte. 

4 Të huajt, të pajisur me leje qëndrimi, të cilëve u ka lindur një fëmijë në Republikën e 

Shqipërisë, njoftojnë autoritetin përgjegjës vendor për kufirin dhe migracionin për 

aktin e lindjes brenda 30 ditëve dhe ky i fundit u lëshon leje të përkohshme 

qëndrimi për fëmijën. 

3.3. Punësimi i të huajve 

Në bazë të Nenit 71 të “Ligjit për të huajt”: 

1. I huaji mund të punësohet në Republikën e Shqipërisë duke u pajisur me leje pune, 

apo me certifikatë regjistrimi pune, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë 

ligj, me marrëveshje ndërkombëtare të njohura nga Republika e Shqipërisë apo 

qëndrim të njëanshëm të shprehur me vendim të Këshillit të Ministrave.  

2. Veprimet paraprake për hapjen e një aktiviteti biznesi apo shërbimesh nuk 

konsiderohen si punë.  

3. Kërkesa për leje pune për një të huaj mund të bëhet nga vetë i huaji, me qëndrim të 

ligjshëm në Republikën e Shqipërisë, ose nga punëdhënësi.  

4. Punëdhënësi ka të drejtë të bëjë kërkesë për leje pune për të huajin vetëm pasi ka 

publikuar për 4 javë vendin e lirë të punës, si dhe brenda kuotave të miratuara, ose 

për kategoritë e përcaktuara në nenin 83 të këtij ligji.  

5. Shqyrtimi i kërkesës dhe lëshimi i lejes së punës, kur plotësohen kriteret e kërkuara 

nga legjislacioni në fuqi, bëhet brenda 30 ditëve nga dita e aplikimit.  

6. Punëdhënësi nuk mund të punësojë një të huaj që qëndron në mënyrë të parregullt 

në Republikën e Shqipërisë.  

7. Kur punëdhënësi punëson një të huaj, duhet të njoftojë zyrën përkatëse të punësimit 

dhe autoritetin përgjegjës rajonal për kufirin dhe migracionin brenda 8 ditëve pas 

fillimit të punës së të huajit.  

8. Kriteret, procedurat dhe dokumentacioni për pajisjen e të huajve me leje pune apo 

me certifikatë regjistrimi, sipas këtij ligji, përcaktohen me vendim të Këshillit të 

Ministrave.  

9. Shtetasit e vendeve të Bashkimit Europian dhe zonës Shengen përjashtohen nga 

përcaktimet e pikës 1 të këtij neni dhe gëzojnë të drejta të barabarta me shtetasit 

shqiptarë në fushën e punësimit dhe të vetëpunësimit. 
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3.4. Cilat janë kushtet që duhet të plotësojnë shtetasit e huajt për të përfituar 

shtetësinë shqiptare? 

1. Të ketë mbushur moshën 18 vjeç. Llogaritja bëhet në ditën e bërjes së kërkeses 

2. Të ketë banuar ligjërisht në territorin e Republikës së Shqipërisë, në mënyrë të 

vazhdueshme, për jo më pak se 5 vjet. 

3. Të ketë banesë dhe të disponojë të ardhura të mjaftueshme. 

4. Të mos ketë qenë ndonjëherë i dënuar (në Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë 

vend tjetër) për vepra penale, për të cilat ligji parashikon dënime me jo më pak se 3 

vjet heqje lirie. Përjashtime nga ky rregull bëhen në rastet kur vlerësohet se dënimi 

është dhënë për motive politike. 

5. Të ketë njohuri, të paktën fillestare, të gjuhës shqipe. 

6. Dhënia e shtetësisë shqiptare të mos prekë sigurimin dhe mbrojtjen e Republikës së 

Shqipërisë. 

Në website e Ministrisë së Punëve të Brendëshme mund të gjendet informacioni i 

nevojshëm për të fituar shtetësinë Shqiptare: 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-

20shtetesia_shqiptare.pdf 

3.5. Cilat janë dokumentet që i huaji duhet të paraqesë për të fituar shtetësinë 

shqiptare? 

- Me natyralizim : 

 Kërkesa e shtetasit të huaj drejtuar Presidentit të Republikës.Kërkesa tëpërmbajë 

identitetin e plotë të kërkuesit (emër mbiemër, datëlindje, vendlindje, shtetësinë), 

adresën e saktë të vendbanimit të tij tëpërhershëm dhe adresën ku pret informim 

për ecurinë e aplikimit të tij, arsyet e kërkesës për fitimin e shtetësisë shqiptare. 

Kërkesa nënshkruhet me emër, mbiemër e firmë nga kërkuesi; 

 Mendimi me shkrim të nëpunësit që pranon dokumentet për nivelin e njohurive të 

gjuhës shqipe; 

 Çertifikata e lindjes; 

 Lejeqendrimi në Repulikën e Shqipërisë, sipas kritereve të ligjit për shtetësinë 

(fotokopje e noteruar), nëse banon në Shqipëri; 

 Akti i pronësisë së banesës ose kontrata e zënies me qera të banesës (fotokopje e 

noteruar); 

 Kontratë pune për të punësuarit ose vertetim nga Zyra e tatimeve për të 

vetpunësuarit ose investitorët (fotokopje e noteruar); 

 Dokumente që vërtetojnë disponimin e mjeteve financiare tëmjaftueshme për jetesë 

si garanci bankare, libreze kursimi, vërtetime zyrtare të ardhurash (fotokopje e 

noteruar); 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf


 

13 
 

 Dëshmi penaliteti e marrë në vendin e origjinës dhe në vendin kukërkuesi ka patur 

qendrim legal për gjashtë muajt e fundit; 

 Dokument që vërteton qenien azilant, nëse është i tille (Fotokopje enoteruar); 

 Fotografi e aplikantit, copë tre (Në rast se ka fëmije nën 14 vjeç, fotografi për secilin 

prej tyre). 

 Çertifikatë (kur është e nevojshme) për të vërtetuar origjinën shqiptare tëkërkuesit, 

deri në dy shkallë, qofte dhe nga njëri prind. 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-

20shtetesia_shqiptare.pdf 

3.6. Cilat janë afatet proceduriale për shtetësinë shqiptare ? 

Ministria e Punëve të Brendëshme brenda 6 muajve nga data e paraqitjes së kërkesës 

për shtetësinëshqiptare vendos për paraqitjen ose jo të kërkesës pranë Presidentit të 

Republikës. Vendimi iMinistrisë sëPunëve të Brendëshme për paraqitjen ose jo të 

kërkesës pranë Presidentittë Republikës i bëhet i njohur të interesuarve, të cilët nëse 

nuk janë dakort me përmabjtjen e vendimit mund të ngrenë padi në gjykatën e rrethit 

Tiranë. Presidenti i Republikës, brenda 3 muajve nga paraqitja e kërkesës sëMinistrisë 

së Punëve të Brendëshme, nxjerr dekretin përkatës. 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-

20shtetesia_shqiptare.pdf 

3.7. Ku depozitohet dhe nga kush depozitohet kërkesa për shtetësinë shqiptare? 

Në komisariat të policisë vendore ku aplikuesi është me banim të përkohshem ose katë 

regjistruar gjendjen civile. 

Për shtetasit e huaj, apo shqiptarë, që banojnë jashtë shtetit aplikimi mund të bëhetedhe 

në përfaqësinë diplomatike ose konsullore të Republikës së Shqipërisë në shtetin 

ku ai është rezident ose në përfaqësinë që mbulon shërbimet konsullore për vendin kuai 

është rezident. 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-

20shtetesia_shqiptare.pdf 

Kërkesa për shtetësinë shqiptare depozitohet nga : 

a) Kërkuesi për shtetësinë shqiptare drejtpërdrejt; 

b) Nga përfaqësuesi i tij me prokurë të posaçme. 

Nuk ka asnjë pengesë ligjore që një shtetas shqiptar me rezidencë në një vend të huaj të 

dorëzojë kërkesën për shtetësinë shqiptare në komisariatin e policisë vendore ku ka të 

http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
http://www.punetebrendshme.gov.al/files/programs_files/14-09-10-10-12-20shtetesia_shqiptare.pdf
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regjistruar gjendjen e tij civile, nëse qoftë dhe rastesisht gjendet fizikisht në Republikën 

e Shqipërisë. 

3.8. Si procedohet në rast se i huaji humbet dokumentet e tij? 

Neni 19 i “Ligjit për të huajt” parashikon kryerjen e procedurave si më poshtë: 

Humbja/dëmtimi i dokumenteve të lëshuara  

1. I huaji raporton menjëherë humbjen ose dëmtimin e letërnjoftimit, dokumentit të 

udhëtimit, lejes së kalimit ose të lejes së qëndrimit tek autoriteti përgjegjës vendor 

për kufirin dhe migracionin, ku ka vendqëndrimin e përkohshëm ose të 

përhershëm. Në këtë rast, të huajit i lëshohet një dokument i përkohshëm.  

2. Dokumenti i lëshuar, sipas pikës 1 të këtij neni, është i vlefshëm deri në marrjen e 

letërnjoftimit, dokumentit të ri të udhëtimit ose të lejes së qëndrimit të humbur, 

dokument i cili i kthehet në këtë rast nga autoriteti përgjegjës lëshues. Formati i 

dokumentit të lëshuar, sipas kësaj pike, miratohet me vendim të Këshillit të 

Ministrave. 

3. Procedurat dhe autoritetet përgjegjëse për shpalljen në kërkim të dokumentit të 

udhëtimit ose lejes së qëndrimit të të huajit miratohen me udhëzim të Ministrit të 

Brendshëm. 
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4. Lejet e drejtimit të automjeteve të shtetasve të huaj dhe njëvlefshmëria 

e tyre në Shqipëri. 

4.1. A është e mundur të pajiset me leje drejtimi automjeti një shtetas i huaj? 

 

Dokumentat për pajisjen me leje drejtimi për herë të parë kategoria A ose B për shtetasit 

e huaj me leje qëndrimi në Shqipëri: 

a. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla. 

b. Dokument identiteti (fotokopje të pasaportës të përkthyer në gjuhën shqipe, të 

legalizuar nga noteri). 

c. Fotokopje të lejes së qëndrimit të lëshuar nga organet e policisë së shtetit, të 

legalizuar nga noteri, me afat skadence, jo më përpara se afati i vlefshmerisë së 

autorizimit. 

d. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo me përpara se 3 (tre) muaj, 

nga data e  pajisjes me autorizim. 

e. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin. 

f. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër). 

g. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore pranë 

Kryqit të Kuq Shqiptar. 

h. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare: 

 Tarifa për shërbimin e kryer nga DPSHTRR 2.200 lekë; 

 Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit: 

i. KategoriaA,3.000lekë; 

ii. Kategoria B,4.500lekë. 

 Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë. 

Për shtetasit e huaj me status diplomatik në Shqipëri: 

1. Autorizimi Model DL/T e DL/P të plotësuar nga Autoshkolla; 

2. Fotokopje të kartës së legjitimitetit të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme 

dhe fotokopje të pasaportës të legalizuar nga ambasada; 

3. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo me përpara se 3 

(tre) muaj, nga data e  pajisjes me autorizim; 

4. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin; 

5. Fotografi me ngjyra, copë 4 (katër); 

6. Fotokopjen e dëshmisë për kryerjen e kursit të ndihmës së shpejtë mjeksore 

prane Kryqit të Kuq Shqiptar; 

7. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare; 

8. Dokumentet përkatëse për shlyerjen e detyrimeve financiare. 

a. Tarifa për shërbimin e kryer nga DPSHTRR  2.200 lekë 

b. Tarifa e pajisjes me leje drejtimi për buxhetin e shtetit 
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i. Kategoria A, 3.000 lekë, 

ii. Kategoria B, 4.500 lekë. 

c. Vlera e kartonit të lejes së drejtimit 3.500 lekë  

http://www.dpshtrr.gov.al/sherbimet/per-drejtuesit-e-mjeteve/lejet-e-
drejtimit/sherbimet/163-per-leje-drejtimi  

4.2. Cilat janë dokumentat për konvertimin e lejeve të drejtimit lëshuar nga shtetet e 

huaja, në leje drejtimi shqiptare? 

a. Kërkesë e aplikantit. 

b. Leje e drejtimit origjinale  dhe fotokopje ( pa skaduar afati i vlefshmerisë ), të lëshuar 

nga shteti përkatës, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të legalizuar nga noteri ( 

orgjinali i rikthehet  deri në momentin e njehsimit ). 

c. Dokument identiteti (letëer njoftimi elektronik), ndërsa për shtetasit e huaj, 

fotokopje të pasaportës, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të legalizuar nga noteri. 

d. Vërtetim banimi të lëshuar nga organet e pushtetit vendor, ndërsa për shtetasit e 

huaj, fotokopje të lejes së qëndrimit të lëshuar nga organet e policisë së shtetit, të 

legalizuar nga noteri. 

e. Çertifikatë mjekësore me fotografi, të lëshuar me datë jo më parë se 3 (tre) muaj nga 

data e paraqitjes së kërkesës. 

f. Dokumentin e përcaktimit të Grupit të Gjakut dhe Rehzusin. 

g. Fotografi me ngjyra cope 4(katër). 

h. Dokumenti përkatës për shlyerjen e detyrimeve financiare. 

i. Vlera e kartonit te lejes se drejtimit 3.500 leke.  

* Konvertohen vetëm lejet e drejtimit të lëshuara nga shtete që bëjnë pjesë në EU dhe 

shtete me të cilat kemi marrëveshje. Në momentin e njehsimit, tërhiqet leja e drejtimit 

në origjinal, e cila i dërgohet zyrtarisht shtetit që e ka lëshuar. 

  

http://www.dpshtrr.gov.al/sherbimet/per-drejtuesit-e-mjeteve/lejet-e-drejtimit/sherbimet/163-per-leje-drejtimi
http://www.dpshtrr.gov.al/sherbimet/per-drejtuesit-e-mjeteve/lejet-e-drejtimit/sherbimet/163-per-leje-drejtimi
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5. Shërbimi i kujdesit shëndetësor për shtetasit e huaj 

Ligj Nr.10 107, Datë 30.3.2009, neni 37 

1. Shërbimi i kujdesit shëndetësor, që ofrohet në institucionet e kujdesit shëndetësor 

për shtetasit e huaj, që banojnë në Republikën e Shqipërisë, bëhet në bazë të 

marrëveshjeve përkatëse ndërkombëtare ose në bazë të parimit të reciprocitetit. 

2. Në mungesë të një marrëveshjeje ndërkombëtare apo të kushteve ku zbatohet parimi 

i reciprocitetit, shtetasit e huaj përfitojnë shërbimet e kujdesit shëndetësor, në bazë të 

dispozitave të këtij ligji dhe të ligjit të financimit të kujdesit shëndetësor.  

3. Shtetasit e huaj, që kanë nevojë për kujdes shëndetësor, në kushtet e urgjencës 

mjekësore, marrin kujdes shëndetësor dhe në kushte të barabarta me ato që 

zbatohen për shtetasit e Republikës së Shqipërisë. 

5.1. Si është organizuar sistemi shëndetësor në Shqipëri? 

Sistemi Shëndetësor në Shqipëri është kryesisht publik. Shteti siguron pjesën më të 

madhe të shërbimeve që i ofrohen popullatës si në fushën e promocionit, parandalimit, 

diagnostikimit dhe kurimit. Sektori privat është akoma në hapat e para dhe mbulon 

pjesën më të madhe të shërbimit farmaceutik, shërbimit stomatologjik dhe disa klinika 

diagnostikuese specialitetesh të cilat janë përqëndruar kryesisht në Tiranë. 

Në sektorin publik rolin e liderit e luan Ministria e Shëndetësisë e cila është hartuese 

dhe përgjegjëse për politikat dhe strategjitë e sistemit shëndetësor, për rregullimin e tij 

si dhe për koordinimin e të gjithë aktorëve brenda dhe jashtë sistemit. 

Shërbimi shëndetësor diagnostikues dhe kurues është i organizuar në tre nivele: 

shërbimi parësor, shërbimi spitalor dytësor, dhe spitalor terciar. 

Shërbimet e shëndetit publik dhe promocionit ofrohen në kuadrin e shëndetit parësor 

dhe mbështeten dhe mbikqyren nga ISHP 

Krahas këtyre ofrojnë shërbimet e tyre edhe një sërë institucionesh nacionale si Qendra 

Kombetare e Transfuzionit të Gjakut, Qendra Kombetare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe 

Rehabilitimit të Femijës, Klinika Stomatologjike Universitare, etj.  

Në mbështetje të institucioneve shëndetësore funksionojne edhe Qendra Kombetare e 

Inxhinierise Biomjekesore, Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave dhe Qendra 

Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore. 

http://www.shendetesia.gov.al/al/ministria/organizimi-i-sistemit-shendetesor 

5.2. Shërbimi spitalor në Republikën e Shqipërisë: 

Shërbimi spitalor në Republikën e Shqipërisë është publik dhe jopublik, i përgjithshëm 

dhe i specializuar. 

http://www.shendetesia.gov.al/al/ministria/organizimi-i-sistemit-shendetesor
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Spitalet publike dhe jopublike janë të detyruara të shtrojnë e t'i japin ndihmë mjekësore 

shtetasve shqiptarë dhe të huaj, të siguruar ose jo, që kanë nevojë për shërbim spitalor 

urgjent për çfarëdo sëmundje ose aksident. 

Dokumentet e duhura të shpenzimeve për ndihmën e dhënë plotësohen pas shtrimit. 

Spitalet detyrohen të zbatojnë të drejtat e të sëmurëve të shtruar, sipas "Kartës së të 

drejtave të pacientit", të pranuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. 

Ligj. Nr. 9106, datë 17.7.2003 

5.3. Cilat janë spitalet private dhe publike në Shqipëri? 

 

5.3.1. Spitale Shtetërore në rrethe 

 

Emri i spitalit 
 

Adresa/ Kontakti 

Spitali Rajonal Shkodër Lagjia “Skënderbeg”, Rruga “Llukan Heqimi”, 4002 
Shkodër 
Tel: 022247289 
 

Spitali Rajonal Kukës Lagjia Nr.7, Kukës 
 

Spitali Rajonal Lezhë Lagjia “Varosh”, Lezhë 
Tel 0 215 24485 
 

Spitali Rajonal Dibër Dibër, Albania 
Tel: 0218 2072 
 

Spitali Rajonal Elbasan Lagjia “Haxhijas”, Elbasan 
Tel: 054 258644 
Fax: 054 258644 
Web: http://www.sre.gov.all  
E-mail: info@spitalirajonalelbasan.com  
 

Spitali Rajonal Korçë Bulevardi “Fan Noli 98”, Korçë 
Tel Drejtori/Sekretaria : 082 242 755 
Tel Urgjenca :082242555/082242972 
Web: http://www.srk.gov.al  
E-mail: spitali_korce@yahoo.com  
 

Spitali Rajonal Gjirokastër Gjirokastër 
Tel: 0846 3768 
 

http://www.sre.gov.all/
mailto:info@spitalirajonalelbasan.com
http://www.srk.gov.al/
mailto:spitali_korce@yahoo.com
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Spitali Rajonal Fier Lagjia ”1 Maj”, Rruga “Cameria”, Fier 
Tel: 034 22 021 
Tel/Fax: 0342 22761 
 

Spitali Rajonal Vlorë Lagjia “ Partizani”, Vlorë 
Tel: 033 22 657 
Tel Urgjenca: 033 224 151 
                        033 224 336 
                        033 222 631 
Web: http://www.spitalivlore.com  
E-mail: 
Drejtoria_e_Spitalit_Rajonal_Vlore@hotmail.com  
 

Spitali Rajonal Durrës Lagjia 18, Rruga “A.Goga”, Durrës 
Tel/Fax: 052 2221 58 / 052 223358 
Tel Urgjenca: 052 222 222 / 127 
Web: http://www.srd.gov.al  
Email: 
Spitali Rajonal Durrës: info@srd.gov.al  
Sekretaria S.R.D: sekretaria@srd.gov.al  
Sektori Juridik S.R.D: sek.juridik@srd.gov.al  
 

Spitali Rajonal Berat Lagjia “Kushtrim”, Berat 
Tel: 03234237 
Tel: 032 34 222 
 

Spitali Rajonal Lushnje Lagjia “Xhevdet Nepravishta”, Lushnje 
Tel 035 222131 
Tel: 035 222 68 
 

Spitali Kurbin (Laç) Kurbin  
Tel.+ 053 2622/04 
 

Spitali Tropojë Tropojë  
Tel Drejtoria e Spitalit : 0213 2200 
Tel Urgjenca : 0213 2222 
Web: http://spitalitropoje.gov.al 
E-mail: spitalitropoj@hotmail.com 
 

Spitali Burrel (Mat) Lagjia “Drita”, Burrel 
Tel.021922685 
 

Spitali Librazhd Librazhd 
Tel: 0514 22 22 

Spitali Peqin Lagja “Teqja”, Peqin 
Tel: 0512 23.24 

http://www.spitalivlore.com/
mailto:Drejtoria_e_Spitalit_Rajonal_Vlore@hotmail.com
http://www.srd.gov.al/
mailto:info@srd.gov.al
mailto:sekretaria@srd.gov.al
mailto:sek.juridik@srd.gov.al
http://spitalitropoje.gov.al/
mailto:spitalitropoj@hotmail.com
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Spitali Pogradec Pogradec 
Tel Urgjenca: 08322614 
Web: http://www.spitalipogradec.gov.al 
Email: info@spitalipogradec.gov.al 
 

Spitali Devoll Devoll 
Tel/Fax. Drejtoria: 0811 23330 
Tel. Urgjenca: 0811 22017 
Tel. Recepsioni: 081123327 
Web: http://www.spitalidevoll.gov.al 
E-mail: info@spitalidevoll.gov.al 
 

Spitali Sarandë Lagja 3, Rruga”Onhezmi”, Sarandë 
 

Spitali Përmet Përmet 
Tel:0813 69 / 224 11 
 

Spitali Mallakastër Mallakastër 
 

Spitali Kavajë Kavajë 
Tel: 0554 28 28 
 

Spitali Kuçovë Kuçovë 
Tel.: 0311 27.30 
 

Spitali Kolonjë (Ersekë) Ersekë 
Tel: 0812 21.17 
 
 

Spitali Psikiatrik Vlorë Lagjia “10 Korriku”, Rruga “Perlat Rexhepi”, Vlorë 
Tel: 229 897/033 23 108 
Web: http://spvlore.gov.al/ 
E-mail: info@spvlore.gov.al 
 

Spitali Psikiatrik Elbasan Lagjia “Haxhias”, Elbasan 
Tel/Fax. 355 542 41545 
Tel Financa: 0545 2 44 168  
Tel Psikologu: 0545 2 44 370 
Web: http://www.spe.gov.al/ 
 

 

 

 

http://www.spitalipogradec.gov.al/
mailto:info@spitalipogradec.gov.al
http://www.spitalidevoll.gov.al/
mailto:info@spitalidevoll.gov.al
http://spvlore.gov.al/
mailto:info@spvlore.gov.al
http://www.spe.gov.al/
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5.3.2. Spitale shtetërore në Tiranë 

 

Emri i spitalit 
 

Adresa/ Kontakti 

Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 
Tereza” 

Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë 
Tel. 042 362627, 
Fax. 042 363644 
Web: http://www.qsu.gov.al/ 
 

Materniteti “Koço Gliozheni” Tiranë 
Tel: 04 2370 796 
 

Materniteti “Mbretëresha Geraldinë” Bulevardi "Zogu i 1-rë", Tiranë 
Tel. 04 227315 
Fax. 04 223504 
Web: http://www.suogjgeraldine.gov.al 
E-mail: info@suogjgeraldine.gov.al 
 

Spitali Universitar i Sëmundjeve te 
Mushkërive (Sanatorium) 

Rruga e Elbasanit, Sauk, Tiranë 
Tel: Recepsioni: 04 22467793 
       Urgjenca: 04 22467793 
       Kërko Doktorin: 04 22467793 
       Administrata: 0422467793 
Web: http://www.sushefqetndroqi.al 
 

Spitali Qëndror Ushtarak Laprakë, Tiranë 
Tel.:04 224200 / 04 355977 / 04 325769 
 

Qëndra Kombëtare e Mirërritjes dhe 
Zhvillimit të Fëmijëve 

Rruga Kombinatit, Tiranë 

 

5.3.3. Spitale private në Shqipëri 

Emri i spitalit Adresa/ Kontakti 

Spitali “Gjerman” Rruga “Nikolla Lena”(Rruga e Kavajës), 
Tiranë 
Tel : 04 22 74 577 
Fax: 04 22 71 747 
Tel Urgjenca: 067 40 40 414 
Web:http://www.german-hospital-
tirana.com 
E-mail: info@spitaligjerman.com 
 
The Heart Center in Albania Cardiology & 
Cardiac Surgery  

http://www.qsu.gov.al/
http://www.suogjgeraldine.gov.al/
mailto:info@suogjgeraldine.gov.al
http://www.sushefqetndroqi.al/
http://www.german-hospital-tirana.com/
http://www.german-hospital-tirana.com/
mailto:info@spitaligjerman.com


 

22 
 

Tel: 04 22 58930 
Fax: 04 22 58930 
E-mail: heart-centre@spitaligjerman.com 
 

Spitali “Amerikan” Spitali Ushtarak, Laprakë, Tiranë 
Tel: 04 235 7535 (24 hours) 
Fax: 04 235 7634 
Web: http://www.spitaliamerikan.com/ 
E-mail: info@spitaliamerikan.com 
 

Qendra Mjekësore Amerikane, Durrës 
 

L. “18”, Rr. “Ahmet Ramzoti” Durrës 
Tel: 052 222 333 
Web: http://www.spitaliamerikan.com/ 
E-mail: info@spitaliamerikan.com 
E-mail: vitamin@spitaliamerikan.com 
 

Qendra Mjekësore Amerikane, Fier 
 

L. “1 Maji”, Rr. “Cameria”, Përballe Spitalit,  
Fier 
Tel: 034 232 121 
Tel: 034 232-123 
Web: http://www.spitaliamerikan.com/ 
E-mail: info@spitaliamerikan.com 
E-mail: vitamin@spitaliamerikan.com 
 

Qendra “Cardio & Diagnostic Center” 
Hamburg/Tirana (C.D.C) 

Rruga Kavajës, Tiranë 
Tel: 04 2468081 
 

Spitali “Hygeia”  Mbikalimi i Kamzës, Mëzez-Fushë 1051 
Qendra e Operatorit Telefonik: 04 2390000 
Urgjenca: 04 23 23 000 
Fax: 04 23 88 996 
Web: http://www.hygeia.al 
E-mail:info@hygeia.al 
 

Spitali “Amavita” Rruga “Pjeter Budi”75/3, Tiranë 
DR. AGIM KARAJ 
Cel: 069 4000244  
Tel: 04 2375406  
E-mail: agimkaraj@live.com 
 

Spitali “Universal”  
 

Qyteti i Nxënësve, pranë “Birra 
Tirana”Tirana 
Tel : 04 229 0000 
Tel, urgjenca: 04 229 0022 
Website: http://www.uht.al 
E-mail: info@uht.al 

mailto:heart-centre@spitaligjerman.com
http://www.spitaliamerikan.com/
mailto:info@spitaliamerikan.com
http://www.spitaliamerikan.com/
mailto:info@spitaliamerikan.com
mailto:vitamin@spitaliamerikan.com
http://www.spitaliamerikan.com/
mailto:info@spitaliamerikan.com
mailto:vitamin@spitaliamerikan.com
http://www.hygeia.al/
mailto:info@hygeia.al
mailto:agimkaraj@live.com
http://www.uht.al/
mailto:info@uht.al
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5.4. Cilat janë të drejtat e pacientit në Shqipëri? 

1. E drejta për MasatParandaluese; 

2. E drejta për Akses; 

3. E drejta për Informim; 

4. E drejta për Pëlqim; 

5. E drejta për Zgjedhje të Lirë; 

6. E drejta për Privatësi dheKonfidencialitet; 

7. E drejta për Respektimin e Kohës së Pacientit; 

8. E drejta për të marrëshërbim shëndetësor cilesor të standarteve të larta; 

9. E drejta për shërbim tësigurt dhe të mbrojtur nga rreziqet; 

10. E drejta për të përfituarnga novacionet dhe arritjet shkencore bashkëkohore 

mjekësore; 

11. E drejta për të evituarvuajtjen dhe dhimbjen e panevojshme; 

12. E drejta për trajtim nëbazë të veçorive individuale; 

13. E drejta për Ankimim; 

14. E drejta për kompensim; 

15. E drejta për t’u organizuar aktivisht në shoqata joqeveritare për të bërë 

avokatin/mbrojtësin e tëdrejtave të pacientit; 

16. E drejta për të marrëpjesë aktivisht në politikëbërjen në fushën e shëndetësisë 

dhe përmirësimin e cilësisë nësistemin shëndetësor. 

 

Për më tepër informacion: 

http://www.qsut.gov.al/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-

pacientit/karta-e-te-drejtave-te-pacientit/ 

5.5. A përfshihen shtetasit e huaj në Sigurimet shëndetësore të detyrueshme? 

1. Sigurimi shëndetësor i detyrueshëm mbulon gjithë shtetasit e Republikës së 

Shqipërisë me banim të përhershëm në Shqipëri, si dhe të huaj e të punësuar e të 

siguruar në Shqipëri. 

2. Sigurimet shëndetësore të detyrueshme janë një sistem jofitimprurës që mbulojnë:  

a) një pjesë të çmimit të barnave në rrjetin e hapur farmaceutik;  

b) shpenzimet e shërbimit nga mjeku i përgjithshëm ose i familjes për gjithë shtetasit 

në Shqipëri që kanë derdhur kontribute. 

http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-

sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf  

5.6. Si llogariten kontributet shëndetësore në Shqipëri? 

Kontributet llogariten: 
a) Në përqindje mbi pagën për: 

- personat e punësuar; 
- të huajt e punësuar në Shqipëri. 

http://www.qsut.gov.al/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-pacientit/karta-e-te-drejtave-te-pacientit/
http://www.qsut.gov.al/index.php/per-pacientet-dhe-familjaret/pritshmeria-e-pacientit/karta-e-te-drejtave-te-pacientit/
http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf
http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf
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b) Në masë fikse për: 
- të vetëpunësuarit (shqiptarë dhe të huaj në Shqipëri) dhe punëdhënësit; 
- punonjësit e papaguar të familjes. 

 

5.7. Ku dhe si mund të paguhen kontributet? 

Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore mund të paguhen 

në filialet e bankave të nivelit të dytë ose të postës shqiptare sha; 

Pas pagesës së kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ju dhe pjestarët e 

familjes me të cilët ju punoni do të pajiseni nga  Agjensia e Sigurimeve Shoqërore me 

librezën e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore. 

5.8. Cilat janë afatet e pagesës së kontributeve? 

Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore paguhen çdo tremujor, brenda 

datës 20 të muajit të parë, pas përfundimit të çdo tremujori kalendarik. Pra jo më vonë se 

datat: 20 Prill, 20 Korrik, 20 Tetor, 20 Janar. 

Kujdes: nëse kontributet nuk paguhen në kohë, zbatohen penalitete. 

Çfarë përfiton shtetasi i siguruar?  

I siguruari përfiton mbulimin e: 

a) një pjese të çmimit të barnave sipas pikës 2, neni 4, të këtij ligji; 

b) shpenzimeve të shërbimit nga mjeku i përgjithshëm dhe mjeku i familjes. 

c) shërbimet shëndetësore spitalore, të miratuara nga Këshilli i Ministrave. 

 

http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-

sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf  

5.9. Mbrojtja për shtetasit e huaj 

Sigurimet shoqërore u japin mbrojtje edhe: 

a) shtetasve shqiptarë dhe personave pa shtetësi, ish-shtetas shqiptarë, që janë jashtë 

shtetit,në përputhje me konventat, marrëveshjet dypalëshe dhe Rregulloren e Institutit 

të SigurimeveShoqërore; 

b) shtetasve të huaj dhe personave pa shtetësi, që punojnë në Shqipëri. 

Shtetasit e huaj dhe personat pa shtetësi, të punësuar, punëdhënës ose të vetëpunësuar në 

subjekte të regjistruara për efekte fiskale në Republikën e Shqipërisë, mbrohen dhe 

sigurohen, në mënyrë të detyrueshme, sipas përcaktimeve në pikën “1”, të këtij kreu. 

http://www.issh.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/05/Kapitulli-1.pdf 

Nga mbrojtja dhe sigurimi i detyrueshëm shoqëror përjashtohen shtetasit e huaj që:  

http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf
http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/P%C3%ABr-sigurimet-sh%C3%ABndet%C3%ABsore-ne-Republik%C3%ABn-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf
http://www.issh.gov.al/al/wp-content/uploads/2014/05/Kapitulli-1.pdf


 

25 
 

a) punojnë në subjekte të huaja, të cilat, në bazë të një marrëveshjeje, nuk kanë detyrimin 

për t’u regjistruar në organet tatimore shqiptare; 

b) janë të punësuar në subjekte të huaja, që nuk kanë detyrimin për t’u regjistruar në 

organet tatimore shqiptare, të cilët vijnë në Shqipëri të punojnë në një punë apo 

shërbim të kualifikuar, sipas një kontrate shërbimi, të lidhur me një subjekt të 

regjistruar në organet tatimore shqiptare, i cili nuk është degë apo njësi e subjektit 

kontraktor. Zgjatja e kohës së qëndrimit dhe shërbimit është sipas përcaktimeve në 

ligjin nr. 108/2013 “Për të huajt”; 

c) janë të punësuar në subjekte të huaja, të cilat nuk kanë detyrimin për t’u regjistruar në 

organet tatimore shqiptare, të cilët dërgohen në Shqipëri të punojnë në një punë apo 

shërbim të caktuar, sipas një kontrate të lidhur nga subjekti i huaj punëdhënës me një 

subjekt të regjistruar në organet tatimore shqiptare, i cili nuk është degë apo njësi e 

subjektit kontraktor, kur plotësohen kushtet, si më poshtë vijon: 

i. Të ketë një marrëveshje për shmangien e taksimit të dyfishtë, të lidhur midis 

shtetit shqiptar dhe shtetit të subjektit punëdhënës të huaj; 

ii. Procedura e regjistrimit, leja e punës dhe kohëzgjatja e saj të jenë kryer në 

përputhje me dispozitat e ligjit nr. 108/2013 “Për të huajt”;  

iii. Rezidenca dhe detyrimet për pagesë, sipas legjislacionit fiskal, të zbatohen sipas 

përcaktimeve në ligjin nr. 9920, datë 9.5.2008, “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; 

iv. Subjekti kontraktues, i regjistruar në organet tatimore shqiptare, kërkon çdo 3 

muaj, nga subjekti punëdhënës i huaj, dokument të konfirmuar nga strukturat e 

sigurimeve shoqërore të shtetit përkatës lidhur me pagesën e kontributeve të 

sigurimeve shoqërore, të shoqëruar me listën emërore të punonjësve të huaj, të 

cilën e administron së bashku me dokumentet e transfertave në favor të 

punëdhënësit të huaj.  

d) me rezidencë e banim të përhershëm jashtë territorit të Shqipërisë, të cilët kanë 

veprimtari të regjistruara në emrin e tyre në të dyja shtetet ku kryejnë detyrën e 

administratorit, së bashku me një administrator tjetër, me rezidencë të përhershme në 

Shqipëri. Në këtë rast, personat do të jenë subjekt i mbrojtjes dhe i sigurimit të 

detyrueshëm shoqëror në atë shtet ku kanë rezidencën dhe, njëkohësisht, të vërtetojnë 

me dokument mbrojtjen me sigurim shoqëror nga shteti përkatës. Rezidenca e ka 

kuptimin sipas përcaktimeve në ligjin nr. 9920, datë 9.5.2008, “Për procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; 

e) që janë të përjashtuar nga pagimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe të 

sigurimit të kujdesit shëndetësor në Shqipëri, në bazë të një marrëveshjeje të lidhur 

midis shtetit të tyre me shtetin shqiptar. 

https://www.tatime.gov.al/sq-

al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20

nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.pdf  

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.pdf
https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.pdf
https://www.tatime.gov.al/sq-al/Legjislacioni/COUNCIL_DECISIONS/Legjislacioni%20Tatimor/Sigurimet/VKM%20nr.%2077%20dt.%2028.01.2015.pdf
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6. Arsimimi 

6.1. Regjistrimi i fëmijëve të shtetasve të huaj në klasat e arsimit të detyruar 

Edukimi i fëmijëve të qytetarëve të huaj në vendin tonë mbështetet në Nenin 11, pika 

11.2 të Ligjit Nr 7952, datë 21.06.1995 “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar”, 

ndryshuar me Ligjin Nr. 8387, datë 30.07.1998 i cili përcakton: “E drejta e shtetasve të 

huaj për t’u arsimuar në institucionet arsimore publike të Republikës së Shqipërisë 

përcaktohet me akte nënligjore të Ministrisë së Arsimit”. Sipas nenit 13 të Dispozitave 

Normative, nxënësit azilantë dhe të huaj të ardhur nga jashtë shtetit regjistrohen për të 

vazhduar shkollimin në bazë të dokumentit shkollor të shtetit nga vijnë, i cili duhet të 

jetë i përkthyer e i noterizuar dhe i sigluar nga Drejtoria Arsimore Rajonale/Zyra 

Arsimore. Ata regjistrohen në klasën pasardhëse, kur vijnë në fillim të vitit shkollor dhe 

në klasën përkatëse, kur vijnë gjatë vitit shkollor. Nxënësi, i cili ka vazhduar studimet 

në klasa të ndryshme të një shkolle të mesme jashtë shtetit, kur vjen gjatë vitit shkollor, 

mund të regjistrohet në klasa të ndërmjetme të shkollës së mesme, mbas ekuivalentimit 

të dëftesave. Nxënësi, i cili ka kryer 9 klasë në një vend jashtë shtetit, ku arsimi i 

detyruar është mbi 8 vjet, ka të drejtën të regjistrohet në klasën e dytë të shkollës së 

mesme, mbas ekuivalentimit të dëftesës së klasës së 9-të. I huaji, i cili provon me 

dokumente përfundimin e shkollës së mesme, ka të drejtë të konkurrojë për t’u 

regjistruar në Institucionet e Arsimit të Lartë. Kurse për mësimin e gjuhës shqipe për të 

huaj ofrohen pranë Departamentit të Gjuhësisë dhe Letërsisë Shqipe, pranë Fakultetit 

Histori-Filologji të Universitetit të Tiranës. 

6.2. Shkolla 9-vjeçare publike në Tiranë: 

 
Link: http://www.euraxess.al/documents/Public9YearSchools.pdf 

Shkolla Adresa/Kontakt 

"Mahmut Trimi"  Rruga: “Budi”  
Tel:0692280099 

"Misto Mame"  Rrugae Dibrës, 
Tel:04 2379 144 

"1 Qershori"  Selitë, 
Tel:04 2220 649 

"28 Nëntori"  Laprakë 

"4 Dëshmorët"  Rruga: “4 Dëshmorët” 
Tel:04 2363 474 

"7 Marsi"  Rruga: “Haxhi Dalliu”  
Tel:04 2222 689 

"A. Kostallari"  Shkozë 

"Ahmet Gashi"  Laprakë 
Tel:04 2251 753 

http://www.euraxess.al/documents/Public9YearSchools.pdf
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"Ali Demi"  Rruga: “Ali Demi”  
Tel:04 2377 835 

"Avni Rustemi"  Rruga: “Mihal Duri”  
Tel:04 2225 400 

"Bajram Curri"  Rrugae Dibrës 
Tel:04 2362 479 

"Dhora Leka"  Rruga: “Fusha e Aviacionit”  

"Dora D’ Istria"  Rruga: “Shallvaret” 
Tel:04 2229 854 

"Drita E Lirisë"  Rruga: “Sami Frashëri” 

"Edit Durham"  Rruga: “Pjetër Bogdani”  

"Emin Duraku"  Rruga: “Gjin Bue Shpata” 
Tel:04 2225 765 

"Fan S. Noli"  Rruga: “Qemal Stafa”  

"Gjon Buzuku"  Rruga: “Aleksandër Moisiu” Tel:04 
2375 762 

"Hasan Prishtina"  Rruga: “Porcelani”  
Tel:04 2345 976 

"Hasan Vogli"  Rruga: “Haxhi Hysen Dalliu” Tel:04 
2244 161 

"Hoxha Tahsin"  Rruga: “Hoxha Tahsin” Sauk,Tel:04 
2354 802 

"Instituti Luigj Gurakuqi "  Rruga: “Kinostudio”  
Tel:04 2375 071 

"Instituti i fëmijëve që nuk dëgjojnë”  Rruga e Dibrës 
Tel:04 2368 903 

" Instituti i fëmijëve që nuk shikojnë"  Rruga e Dibrës 
Tel:04 2377 309 

"Isa Boletini"  Rruga: “Kamëz” , 
Tel:04 2200 916 

"Jeronim De Rada"  Rruga: “Fortuzi”  

"Kolë Jakova"  Rruga: “Kamëz”  

"Konferenca E Pezës"  Rruga: “Kavaja”  
Tel:04 2234 658 

"Kosova"  Rruga e Elbasanit,  
Tel:04 2222 046 

"Kushtrimi I Lirisë"  Rruga “Ali Demi”  

"Lasgush Poradeci"  Rruga: “Kombinat” , 
Tel:04 2352 413 

"Lidhja E Prizrenit"  Rruga: “Dervish Hatixheja”  

"Medreseja"  Rruga: “Dibra”,  
Tel: 04 2257 964 
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"Mihal Grameno"  Rruga: “Mihal Grameno”, 
Tel:04 2363 006 

"Murat Toptani"  Rruga: “Shkozë”, 
Tel:04 2257 526 

"Musine Kokalari"  Rruga: “Llazi Miho” 
Tel:04 2351 343 

"Naim Frashëri"  Rruga: “Kongresi i Lushnjës” Tel: 04 
2231 767 

"Osman Myderizi"  Rruga: “Ali Visha” 
Tel:0692133020 

"Pjetër Budi"  Rruga: “Myslym Shyri”  

"Qazim Turdiu"  Rruga: “Don Bosko”  
Tel:04 2253 975 

"Qemal Ataturku"  Rruga: “Shkoza” ,  
Tel:04 2354 787 

"Ramazan Jarani"  Rruga: “Bajram Curri”  
Tel:04 2230 879 

"Rexhë Deliu"  Rruga: “Rinas”  

"Sabaudin Gabrani"  Rruga: “Muhamet Gjollesha” Tel:04 
2236 148 

"Servete Maçi"  Rruga: “Dull Keta”  
Tel:04 2232 649 

"Shkolla E Kuqe"  Rruga: “Qemal Stafa”  
Tel:04 2228 598 

"Shyqyri Peza"  Rruga: “Haki Stërmilli” , 
Tel:04 2352 331 

"Siri Kodra"  Rruga: “Siri Kodra”  

"Skënder Çaçi"  Rruga: “Medreseja” , 
Tel:04 2225 329 

"Skënder Luarasi"  Adress: “Lapraka”  

"Vasil Shanto"  Rruga: “Bajram Curri” 
Tel:04 2234 391 

"Xhezmi Delli"  Rruga: “Ali Baushi”  
Tel:04 2362 916 

 

6.3. Shkolla 9-vjeçare jo publike në Tiranë: 

Link:http://www.euraxess.al/documents/PrivateHighSchools.pdf 

Shkolla Adresa / Kontakt 

"Kristaq Rama"  Rruga: “Komuna e Parisit” Nr.7, 
E-mail:kristaqrama@live.com, 
Tel: 04 2441 313, 

http://www.euraxess.al/documents/PrivateHighSchools.pdf
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"Viktor Hygo"  Rruga: “3 Vëllezërit Kondi”, Tel: 04 2371 725 ,  
E-mail: info@ecole-vhugo.com  

"Arkos"  Rruga: “Daniel Ndreka”, Tel: 0692072856 ,  
E-mail: kontakt@arkos-edu.com  

"Fenix"  Rruga: “Liman Kaba”, Tel: 04 2250 515 ,  
E-mail: genta.fenix@yahoo.com  

"Tirana International"  Rruga: “3 Vëllezërit Kondi”, Tel: 04 2365 239 ,  
E-mail: tirana@qsi.org  

"Tirana Jonë"  Rruga: “5 Maji”, Tel: 04 2260 754 ,  
E-mail: tiran_jone@yahoo.com  

"Vatra E Dijes"  Rruga: “Maliq Muça”, Tel: 04 2257 888 , 
E-mail:  vatraedijes@yahoo.com   

"Arbëria Rruga: “Sanatoriumi” , Tel: 04 2467 470 

"Dituria"  Rruga: “Tre Vëllezërit Kondi”,  
Tel: 04 2346 555  

"Ispu Çelësi Magjik"  Rruga: “Islam Alla”, Tel:  04 2254 668 ,  
E-mail: xhumacupa@hotmail.com  

"Horizont"  Rruga: “Sadik Petrela”, Tel: 04 2374 913 ,  
E-mail: stavri_trako@yahoo.com  

"Mësonjëtorja Xxi"  Rruga: “Irfan Tomini”, Tel: 04 2374 913 , E-mail: 
stavri_trako@yahoo.com  

"Progres"  Rruga: “Durrës” Street villa 120, Tel: 0682726098, 
E-mail: kolegjiprogres@abissnet.al  

"Çamëria"  Rruga: “Muhamed Deliu” Tel: 0682672244  

"Alfa"  Rruga: “Myslym Shyri” Tel: 04 2267 480  

"Dea"  Rruga: “Tre Vëllezërit Kondi” Tel: 0692751879 

"Eureka"  Rruga: “Artan Lenja” villa 9, Tel: 04 2261 875  

"Euro Lingua"  Rruga: “Farkë e vogël” , Tel: 04 2467 543 , E-mail: 
eurolinguatirana@yahoo.com  

"Europa"  Rruga e Elbasanit 

"Flabina"  Rruga: “Budi” Tel: 04 2377 798  

"Hap Pas Hapi"  Rruga: “Todi Shkurti”, Tel:04 2369 999  

"Inkus"  Rruga: “Tefta Tashko Koço”, Tel: 0694027167  

"Drita E Diturisë"  Pranë Kopshtit Zoologjik, Tiranë, 

 E-mail: dritaediturise@yahoo.com,  
 Tel:+355 66 20 12345 / +355 66 301 1111 

mailto:info@ecole-vhugo.com
mailto:kontakt@arkos-edu.com
mailto:genta.fenix@yahoo.com
mailto:tirana@qsi.org
mailto:tiran_jone@yahoo.com
mailto:vatraedijes@yahoo.com
mailto:xhumacupa@hotmail.com
mailto:stavri_trako@yahoo.com
mailto:stavri_trako@yahoo.com
mailto:kolegjiprogres@abissnet.al
mailto:eurolinguatirana@yahoo.com
mailto:dritaediturise@yahoo.com
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"Jeta E Re"  Rrugae Dibrës, 
Tel: 0682508423  

"Kolegji Turk"  Rruga: “Kavaja” Tel: 04 2234 716 ,  
E-mail: info@gulistan.edu.al  

"Memorial International"  Laprakë , Tel: 04 2237 379  

"Mrekullia"  Rruga: “Filip Shiroka”, Tel: 04 2347 316  

"Rreze Drite"  Rruga e Elbasanit, Tel: 0682275458  

"Shekulli"  Rruga: “Idriz Dollaku” Nr.4, Tel: 04 2341 293 

"Wilson"  Parku Kombëtar, Liqeni Artificial, 
Tel: 04 2266 902, 
E-mail:  info@wilson-school.com  

 

6.4. Shkolla të mesme publike në Tiranë: 

Link:http://www.euraxess.al/documents/PublicHighSchools.pdf 

Shkolla Adresa / Kontakt 

"Sinan Tafaj"   Blv. “Zogu i Parë”, Tel: 04 2237 419    

"A. Z. Çajupi"  Rruga: “Kongresi i Manastirit”  

"Abdulla Keta"  Uzina e autotraktorëve, Shkozë 

"Arben Broci" Rruga: “Besim Imami”,Tel:04 2233 427, e-mail: 
arben_broci@yahoo.com  

"Besnik Sykja" Rruga:“Besnik Sykja”,Tel: 04 2241 648 

 "Eqerem Çabej" Adress: “Dibër” Street, phone: 04 2347 301  

 "Ismail Qemali" “Zhan D’Ark” Boulevard, phone:04 2224 218 

 "Kostandin Kristoforidhi" Rruga: “Shyqyri Bërxolli” Nr. 50  

 "Myslym Keta" Rruga: “Llambi Bonata”, Kombinat  

 "Partizani" Rruga: “4 Dëshmorët”,Tel: 04 2225 031  

 "Petro Nini Luarasi" Rruga: “Sami Frashëri”,Tel:04 2224 447  

 "Qemal Stafa" Rruga: “Durres”,Tel: 04 2226 620  

 "Sami Frashëri" Rruga: “Barrikada”,Tel:04 2225 873 

 "Sandër Prosi" “Shkozë” 

 "Jordan Misja" Rruga e Elbasanit, Nr.6  

 "Asim Vokshi" Rruga e Elbasanit 

 "Ekonomike" Rruga: “Xhorxhi Martini”,  
Tel:04 2223 310 / 2258 916 

 "Gjergj Cango" Rruga: “Myrtezim Këlliqi”, Tel:04 2222 812 

 "Hoteleri - Turizëm" Rruga e Kavajës, Nr.50 , 
Tel:04 2225 053 
 

mailto:info@gulistan.edu.al
mailto:info@wilson-school.com
http://www.euraxess.al/documents/PublicHighSchools.pdf
mailto:arben_broci@yahoo.com
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 "Karl Gega" “Qyteti Studenti” 
Tel:04 2247 736 

 "Koreografike" Rruga: “Mihal Grameno”, Tel:04 2224 338 

 "Loro Boriçi" Rruga: “Hamit Pepo”  

 

6.5. Shkolla të mesme jo publike në Tiranë: 

Link: http://www.euraxess.al/documents/PrivateHighSchools.pdf 

Shkolla Adresa Kontakt 

"Gulistan 
Educational 
Turkish" 

Rruga: “Frederik Shiroka” 
Nr.52 

Tel: 04 2234 716, 
E-mail: info@gulistan.edu.al 
Web: www.gulistan.edu.al 
 

"Rreze Drite" Rruga: “Elbasani”, Tel:04 2467 916, 
E-mail: shkollarrezedrite@hotmail.com 

Web: www.shkollarrezedrite.com 
 

"Ispu Çelësi 
Magjik" High 
School 

Rruga: “Islam Alla”  Tel:04 2254 668, 
E-mail:  xhumacupa@hotmail.com 

Web: www.celsimagjik.com 
 

"Memorial 
International 
Tirana" 

Rruga: “Dritan Hoxha” Tel:04 2237 379, 
E-mail:  info@mistedu.ne 

Web: www.mistedu.net 
 

"Albanian Qatar 
College" 

Rruga: “Eshref Frashri”,  Tel:04 2406 371,  
E-mail: aqc1college@gmail.com 

Web: www.aqc.al 

"Wisdom"  Rruga: “Barrikada” Nr.139,  Tel:04 2256 582, 
E-mail: wisdomcenter@albmail.com 

Web: www.wisdom.al 

"Inkus"  Rruga “George W. Bush” 
Nr. 1,  

Tel: 04 2259 244 

"Aristoteli"  Rruga: “Shyqyri Ishmi” 
vila 22,  

Tel:04 2342 370, 
E-mail: aristoteli_hs@yahoo.it 

"Arsakeio" Rruga: “Tre Vëllezërit 
Kondi” Nr. 20 

 

"Edu. Business 
Links Albania" 

Rruga: “Kavaja” Nr. 203,  Tel:04 2244 217,  
E-mail:  marketing@blink-al.com 
Web: www.blink-al.com 

"Goethe"  Rruga: “Qemal stafa” Nr. 
197, 

Tel:04 2239 789 

"Drita E Diturisë" Tirana, Rruga Liqeni i 
Thatë, Përballë Farit tek 

E-mail:  dritaediturise@yahoo.com  
Web: www.dritaediturise.com 

http://www.euraxess.al/documents/PrivateHighSchools.pdf
mailto:info@gulistan.edu.al
http://www.gulistan.edu.al/
mailto:shkollarrezedrite@hotmail.com
http://www.shkollarrezedrite.com/
mailto:xhumacupa@hotmail.com
http://www.celsimagjik.com/
mailto:info@mistedu.ne
http://www.mistedu.net/
mailto:aqc1college@gmail.com
http://www.aqc.al/
mailto:wisdomcenter@albmail.com
http://www.wisdom.al/
mailto:aristoteli_hs@yahoo.it
mailto:marketing@blink-al.com
http://www.blink-al.com/
mailto:dritaediturise@yahoo.com
http://www.dritaediturise.com/
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Liqeni Artificial 

"Harry Fultz"  Rruga: “Mine Peza” Tel:04 2222 008, 
Web: www.harryfultz.edu.al 

"Kristal"  Rruga: “Komuna e Parisit” Tel:04 2321 396 

"Saadi" Rruga “Elbasanit” Tel:0682036556,  
E-mail: albsaadi@albsaadi.com  
Web: www.albsaadi.com 

"Tirana 
International"  

“Tre Vëllezërit Kondi” Tel:04 2365 239 
E-mail:  tirana@qsi.org 
Web: www.qsi.org.al 

"Wilson" Pranë liqenit artificial Tel:04 2266 902,  
E-mail:  info@wilson-school.com 
Web: www.wilson-school.com 

 

6.6. Universitete shtetërore në Shqipëri 

Emri Adresa Kontakt 

UNIVERSITETI I 
TIRANËS 

Sheshi "Nënë 
Tereza". Kutia 
Postare Nr. 183. 
Tiranë 

Web:  www.unitir.edu.al  
E-mail: info@unitir.edu.al  

 

Fakulteti i Ekonomisë Rruga. “Arben 
Broci”, Tiranë 

Tel: +355 4 2345789 
Web: www.feut.edu.al 

Fakulteti i Drejtësisë Rruga “Margarita 
Tutulani”, Tiranë 

Tel: +355 4 2431116 
Web: www.fdut.edu.al 

Fakulteti i Shkencave 
Sociale 

Bulevardi “Gjergj 
Fishta”, Tiranë 

Tel: +355 4 2223036 

Fakulteti i Shkencave 
Natyrore 

Bulevardi “Zogu 
i Parë”, Tiranë 

Tel: +355 42229590 
Web: www.fshn.edu.al 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Rruga e Elbasanit Tel: +355 4 2452610 
Web: www.fgjh.edu.al  

Fakulteti i Historisë dhe 
Filologjisë 

Rruga e Elbasanit Tel: +355 4 2369987 
Web: www.fhf.edu.al  

   

UNIVERSITETI 
POLITEKNIK I TIRANËS 

Bulevardi 
"Dëshmorët e 
Kombit", Sheshi 
"Nënë Tereza",4.  
Tiranë 

Tel: +355 4 222 79 14 
Web: www.upt.al  

Fakulteti i Teknologjisë së 
Informacionit 

Bulevardi 
"Dëshmorët e 
Kombit", Sheshi 
"Nënë Tereza",4.  
Tiranë 
 

Tel: +355 4 227 81 59  
        +355.42.227160 
Web: www.fti.edu.al  
E-mail:  rmiho@fti.edu.al  

http://www.harryfultz.edu.al/
mailto:albsaadi@albsaadi.com
http://www.albsaadi.com/
mailto:tirana@qsi.org
http://www.qsi.org.al/
mailto:info@wilson-school.com
http://www.wilson-school.com/
http://www.unitir.edu.al/
mailto:info@unitir.edu.al
http://www.feut.edu.al/
http://www.fdut.edu.al/
http://www.fshn.edu.al/
http://www.fgjh.edu.al/
http://www.fhf.edu.al/
http://www.upt.al/
http://www.fti.edu.al/
mailto:rmiho@fti.edu.al
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Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike 

Bulevardi 
"Dëshmorët e 
Kombit", Sheshi 
"Nënë Tereza",4.  
Tiranë 

Tel: +355 4 222 37 26 
Web: www.fie.upt.al  
E-mail:  bualoti@icc-al.org   

Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike 

"Dëshmorët e 
Kombit", Sheshi 
"Nënë Tereza",4.  
Tiranë 

Tel: +355 4 222 37 07 
Web: www.fim.edu.al  
E-mail: alondo@fim.edu.al   

Fakulteti i Inxhinierisë së 
Ndërtimit 

Rruga "Muhamet 
Gjollesha", 54, 
Tiranë 

Tel +355 4 22 44 100 
Fax +355 4 22 44 101 
Web: www.fin.edu.al   
E-mail: info@fin.edu.al   

Fakulteti i Arkitekturës dhe 
Urbanistikës 

Rruga "Muhamet 
Gjollesha", 54, 
Tiranë 

Tel/Fax: +355 4 2229045 
Web: www.fau.edu.al  
E-mail: info@fau.edu.al  
              andrea.maliqari@fau.edu.al  

Fakulteti i Gjeologjisë dhe 
Minierave 

Rruga e 
Elbasanit, Tiranë 

Tel: +355 4 237 52 46 (15) 
Web: www.dibmin-fgjm.org   
E-mail: p_hoxha@yahoo.com   

Fakulteti i Inxhinierisë 
Matematike dhe 
Inxhinierisë Fizike 

Rruga "Muhamet 
Gjollesha", 
mbrapa shkollës 
Vasil Shanto, 
Tiranë 

Tel: +355 4 225 72 94 
Web: www.fimif.edu.al  
E-mail: lnikolla@yahoo.com  

Instituti i Gjeoshkencave 
dhe Energjisë, Ujit dhe 
Mjedisit. (IGJEUM) 

Rruga "Don 
Bosko", Nr.60, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2250 601 
Fax: +355 4 2259 540 
Web: www.geo.edu.al/newweb/  

   

UNIVERSITETI 
MJEKËSISË, TIRANË Rruga e ”Dibës” 

Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al  

Fakulteti i Mjekësisë Rruga e ”Dibës” 
Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al 

Fakulteti i Mjekësisë 
Dentare 

Rruga e ”Dibës” 
Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al 

Fakulteti i Farmacisë Rruga e ”Dibës” 
Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al 

http://www.fie.upt.al/
mailto:bualoti@icc-al.org
http://www.fim.edu.al/
mailto:alondo@fim.edu.al
http://www.fin.edu.al/
mailto:info@fin.edu.al
http://www.fau.edu.al/
mailto:info@fau.edu.al
mailto:andrea.maliqari@fau.edu.al
http://www.dibmin-fgjm.org/
mailto:p_hoxha@yahoo.com
http://www.fimif.edu.al/
mailto:lnikolla@yahoo.com
http://www.geo.edu.al/newweb/
http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
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Fakulteti i Shëndetit Publik Rruga e ”Dibës” 
Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al 

Fakulteti i Shkencave 
Mjekësore Teknike 

Rruga e ”Dibës” 
Nr. 371, AL1005 - 
Tiranë 

 Tel:  +355 4 236 443 
 Web: www.umed.edu.al  
 E-mail: info@umed.edu.al 

   

UNIVERSITETI 
BUJQËSOR I TIRANËS 

Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel:  +355 4 2227804 
         +355 4 2353896 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: rektorubt@hotmail.com 

Fakulteti i Bujqësisë dhe 
Mjedisit 

Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel: +355 47 200624 
Fax: +355 47 200874 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: amaci@ubt.edu.al  

Fakulteti i Ekonomisë dhe 
Agrobiznesit 

Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel:  +355 4 2227804 
         +355 4 2353896 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: bahri_musabelliu@yahoo.com  

Fakulteti i Bioteknologjisë 
dhe Ushqimit 

Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel:  +355 4 2227804 
         +355 4 2353896 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: rkongoli@ubt.edu.al  

Fakulteti i Shkencave Pyjore Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel:  +355 4 2227804 
         +355 4 2353896 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: vtabaku@ubt.edu.al  

Fakulteti i Mjekesisë 
Veterinare 

Kodër Kamëz, 
Tiranë 

Tel:  +355 4 224 18 31 
Web: www.ubt.edu.al 
E-mail: dhimiterrapti@ubt.edu.al 

   

UNIVERSITETI I 
ARTEVE, TIRANË 

Bulevardi “ 
Dëshmoret e 
Kombit”, Sheshi 
"Nënë Tereza”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 222 5488 
Web: www.uart.edu.al  
E-mail: rektori@uart.edu.al  

Fakulteti i Muzikës Bulevardi “ 
Dëshmoret e 
Kombit”, Sheshi 
"Nënë Tereza”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2 247 596 
Web: www.uart.edu.al  
E-mail: dekani.fm@uart.edu.al  

Fakulteti i Arteve të Bukura Bulevardi “ 
Dëshmoret e 

Tel: +355 4 2 247 597 
Web: www.uart.edu.al  

http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
http://www.umed.edu.al/
mailto:info@umed.edu.al
http://www.ubt.edu.al/
mailto:rektorubt@hotmail.com
http://www.ubt.edu.al/
mailto:amaci@ubt.edu.al
http://www.ubt.edu.al/
mailto:bahri_musabelliu@yahoo.com
http://www.ubt.edu.al/
mailto:rkongoli@ubt.edu.al
http://www.ubt.edu.al/
mailto:vtabaku@ubt.edu.al
http://www.ubt.edu.al/
mailto:dhimiterrapti@ubt.edu.al
http://www.uart.edu.al/
mailto:rektori@uart.edu.al
http://www.uart.edu.al/
mailto:dekani.fm@uart.edu.al
http://www.uart.edu.al/
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Kombit”, Sheshi 
"Nënë Tereza”, 
Tiranë 

E-mail: dekani.fab@uart.edu.al  

Fakulteti i Artit Skenik Bulevardi “ 
Dëshmoret e 
Kombit”, Sheshi 
"Nënë Tereza”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2 247 598 
Web: www.uart.edu.al  
E-mail: dekani.fas@uart.edu.al  

   

UNIVERSITETI I 
SPORTEVE TË TIRANËS 

Rruga “Muhamet 
Gjollesha”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2226652 
Web: www.ust.edu.al  
E-mail: contact@ust.edu.al 

Fakulteti i Shkencave të 
Lëvizjes 

Rruga “Muhamet 
Gjollesha”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2226652 
Web: www.ust.edu.al  
E-mail: contact@ust.edu.al 

Fakulteti i Veprimtarisë 
Fizike dhe Rekreacionit 

Rruga “Muhamet 
Gjollesha”, 
Tiranë 

Tel: +355 4 2226652 
Web: www.ust.edu.al  
E-mail: contact@ust.edu.al 

   

UNIVERSITETI “FAN S. 
NOLI”, KORÇË 

Shëtitorja " 
Rilindasit ", 
Korçë 

Nr.Tel:  +355 82 242580 
Web: www.unkorce.edu.al  
E-mail: rektorati@unkorce.edu.al 

Fakulteti i Bujqësisë Shëtitorja " 
Rilindasit ", 
Korçë 

Tel: ++355 822 48945 
Web: www.unkorce.edu.al  
E-mail: ikallco@unkorce.edu.al 
              irenakallco@gmail.com  

Fakulteti Ekonomik Shëtitorja " 
Rilindasit ", 
Korçë 

Tel: ++355 822 42201 
Web: www.unkorce.edu.al  
E-mail: fcucllari@unkorce.edu.al 
              fcucllari@yahoo.com  

Fakulteti i Edukimit dhe 
Filologjisë 

Shëtitorja " 
Rilindasit ", 
Korçë 

Nr.Tel: +355 822 48944 
Web: www.unkorce.edu.al  
E-mail: 

Fakulteti i Shkencave 
Humane 

Shëtitorja " 
Rilindasit ", 
Korçë 

Tel: ++355 822 43300 
Web: www.unkorce.edu.al  
E-mail: gpendavinji@unkorce.edu.al  

   

UNIVERSITETI “ISMAIL 
QEMALI”, VLORË 

Lagjia 
“Pavarësia”,  
9400, Vlorë 

Tel: ++355 33 222288 
        ++355 33 2224952 
Web: www.univlora.edu.al  
E-mail: info@univlora.edu.al  

Fakulteti i Ekonomisë Lagjia 
“Pavarësia” 

Tel: ++355 33 222288 
        ++355 33 2224952 
Web: www.univlora.edu.al  

Fakulteti i Shkencave Lagjia Tel: ++355 33 222288 

mailto:dekani.fab@uart.edu.al
http://www.uart.edu.al/
mailto:dekani.fas@uart.edu.al
http://www.ust.edu.al/
mailto:contact@ust.edu.al
http://www.ust.edu.al/
mailto:contact@ust.edu.al
http://www.ust.edu.al/
mailto:contact@ust.edu.al
http://www.unkorce.edu.al/
mailto:rektorati@unkorce.edu.al
http://www.unkorce.edu.al/
mailto:ikallco@unkorce.edu.al
mailto:irenakallco@gmail.com
http://www.unkorce.edu.al/
mailto:fcucllari@unkorce.edu.al
mailto:fcucllari@yahoo.com
http://www.unkorce.edu.al/
http://www.unkorce.edu.al/
mailto:gpendavinji@unkorce.edu.al
http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al
http://www.univlora.edu.al/
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Teknike “Pavarësia”         ++355 33 2224952 
Web: www.univlora.edu.al  

Fakulteti i Shkencave 
Humane 

Lagjia 
“Pavarësia” 

Tel: ++355 33 222288 
        ++355 33 2224952 
Web: www.univlora.edu.al  

Fakulteti i Shëndetit Publik Lagjia 
“Pavarësia” 

Tel: ++355 33 222288 
        ++355 33 2224952 
Web: www.univlora.edu.al  

   

UNIVERSITETI “EQEREM 
ÇABEJ”, GJIROKASTËR 

Lagjia "18 
Shtatori", Rruga 
“Studenti”, 30, 
Gjirokastër 

Tel:  +35584263408 
Web: www.uogj.edu.al  
E-mail: rectorsecretary@uogj.edu.al;  

Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës  

Lagjia "18 
Shtatori", Rruga 
“Studenti”, 30, 
Gjirokastër 

Tel:  +35584263408 
         +3558463776 
Web: www.uogj.edu.al  
E-mail: hasanilavdi@yahoo.com  

Fakulteti i Edukimit dhe 
Shkencave Shoqërore 

Lagjia "18 
Shtatori", Rruga 
“Studenti”, 30, 
Gjirokastër 

 Tel:  +35584263408 
Web: www.uogj.edu.al  
E-mail: bekmema@yahoo.com  

   

UNIVERSITETI “LUIGJ 
GURAKUQI”, SHKODËR 

Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 22 800 651  
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: info@unishk.edu.al 
 

Fakulteti i Shkencave 
Shoqërore 

Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 22 243 745 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: mpriku@unishk.edu.al  

Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës 

Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 22 800 654 
         +355 22 248 938 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: abekteshi@unishk.edu.al  
              rmeraja@unishk.edu.al  

Fakulteti i Shkencave të 
Edukimit 

Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 22 800 656 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: gdibra@unishk.edu.al  
              avasija@unishk.edu.al  

Fakulteti Ekonomik Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 2224 2974 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: atroshani@unishk.edu.al  
             fmyrtja@unishk.edu.al  

Fakulteti i Drejtësisë Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  +355 2224 52100 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: gkokaj@icc-al.org  

http://www.univlora.edu.al/
http://www.univlora.edu.al/
http://www.univlora.edu.al/
http://www.uogj.edu.al/
mailto:rectorsecretary@uogj.edu.al
http://www.uogj.edu.al/
mailto:hasanilavdi@yahoo.com
http://www.uogj.edu.al/
mailto:bekmema@yahoo.com
http://www.unishk.edu.al/
mailto:info@unishk.edu.al
http://www.unishk.edu.al/
mailto:mpriku@unishk.edu.al
http://www.unishk.edu.al/
mailto:abekteshi@unishk.edu.al
mailto:rmeraja@unishk.edu.al
http://www.unishk.edu.al/
mailto:gdibra@unishk.edu.al
mailto:avasija@unishk.edu.al
http://www.unishk.edu.al/
mailto:atroshani@unishk.edu.al
mailto:fmyrtja@unishk.edu.al
http://www.unishk.edu.al/
mailto:gkokaj@icc-al.org
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Fakulteti i Gjuhëve të Huaja Sheshi 2 Prilli, 
Shkodër 

Tel:  02224 2764 
Web: www.unishk.edu.al 
E-mail: rkecira@unishk.edu.al  
              fmilla@unishk.edu.al  

   

UNIVERSITETI 
“ALEKSANDËR MOISIU”, 
DURRËS  

Lagjia 1, Rruga e 
Currilave, Durrës 

Tel:  +355 52 39161 
         +355 52 39162 

Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al  

 

Fakulteti i Biznesit Lagjia1, Rruga e 
Currilave, Durrës 

Tel:  +355 52 239 168 

Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al 

Fakulteti i Edukimit Lagjia 16, Rruga 
Koço Kazanxhi, 
Durrës 

Tel:  +355 52 237 794 
Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al 

Fakulteti i Studimeve 
Profesionale 

Lagjia1, Rruga e 
Currilave, Durrës 

Tel:  +355 52 239 166 
Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al 

Fakulteti i Shkencave 
Politike-Juridike 

Lagjia1, Rruga e 
Currilave 
 

Tel:  +355 52 39161 
         +355 52 39162 

Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al 

Fakulteti i Teknologjisë së 
Informacionit 

Lagjia1, Rruga e 
Currilave 
 

Tel:  +355 52 239 169 
Web: www.uamd.edu.al 
E-mail: info@uamd.edu.al 

   

UNIVERSITETI 
“ALEKSANDËR 
XHUVANI”, ELBASAN 

Rruga “Rinia”, 
Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 
 

Fakulteti i Shkencave 
Humane 

Rruga “Rinia”, 
Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 
 

Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës 

Rruga “Rinia”, 
Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 
 

Fakulteti i Shkencave të 
Edukimit 

Rruga “Rinia”, 
Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 

http://www.unishk.edu.al/
mailto:rkecira@unishk.edu.al
mailto:fmilla@unishk.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uamd.edu.al/
mailto:info@uamd.edu.al
http://www.uniel.edu.al/
http://www.uniel.edu.al/
http://www.uniel.edu.al/
http://www.uniel.edu.al/
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Fakulteti Ekonomik Rruga “Kosma 
Naska”, Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 
 

Fakulteti i Shkencave 
Mjekësore Teknike 

Rruga “Rinia”, 
Elbasan 

Tel:  +355 54 252593 
         +355 54 252782 
         +355 54 257747 
Web: www.uniel.edu.al 
 

 

6.7. Universitete jo publike në Tiranë 

Emri Adresa Website 

Universiteti i New York-ut 

në Tiranë 

Rr. Medar Shtylla, Nd. 

35, H.2, Njësia 

Bashkiake Nr. 5, Kodi 

Postar 1019, Tiranë 

www.unyt.edu.al 

SHLUP "Luarasi"  
Bulevardi "Bajram 

Curri", European Trade 

Center, Tiranë 

www.luarasi-univ.edu.al 

Universiteti Privat 

"Albanian University"  

Rr. e Durrësit, Tiranë www.albanianuniversity.al 

Universiteti Katolik "Zoja 

e Këshillit të Mirë"  

Rr. Dritan Hoxha, 

Tiranë 

www.unizkm.edu.al  

Akademia e Filmit dhe 

Multimedias "Marubi" 

Rr. Aleksandër Moisiu 

Nr. 78, Kinostudio – 

Tiranë, AL1005 

www.afmm.edu.al  

SHLUP "Universiteti 

"Marin Barleti""  

Rr. "Sami Frashëri", 

nr.41, Tiranë 

www.umb.edu.al  

Universiteti Europian i 

Tiranës 

Bulevardi "Gjergj 

Fishta", KP 1023, Tiranë 

www.uet.edu.al 

   

Universiteti Aldent  
Rr. e Dibrës, Tiranë www.ual.edu.al  

   

SHLUP "Wisdom 

University"  

Rr. e Kavajës, Nr. 64, 

Qëndra Tregëtare 

Condor, Tiranë 

www.university.wisdom.al  

http://www.uniel.edu.al/
http://www.uniel.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=395&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=395&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.unyt.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=396&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.luarasi-univ.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=397&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=397&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.albanianuniversity.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=398&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=398&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.unizkm.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=399&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=399&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.afmm.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=400&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=400&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.umb.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=404&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=404&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.uet.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=406&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.ual.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=408&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=408&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.university.wisdom.al/
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Universiteti Polis  
Rr. Bylis 12, Autostrada 

Tiranë-Durrës, Km 5, 

Kashar Kodi Postar 

1051, Kutia Postare 2995 

Tiranë 

www.universitetipolis.edu.al  

Universiteti Epoka  
Rr. Tiranë - Rinas, Rinas www.epoka.edu.al  

SHLUP "ISSAT" 
Rr. e Kavajës, Tiranë www.issatinstitute.com  

SHLUP "Shkolla e Lartë 

Nehemia"  

Buçimas, Pogradec www.nehemia-uni.org 

Shkolla e Lartë Private 

Mesdhetare e Shqipërisë  

Bulevardi Gjergj Fishta, 

Nr 52 1023 Tiranë 

www.umsh.edu.al  

SHLUP "Pavarësia"  
Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë www.unipavaresia.edu.al  

SHLUP "Logos" 
Rr. e Durrësit, Pallatet 

Komfort 

www.universiteti-logos.com  

SHLUP "Universiteti 

Metropolitan Tirana"  

Rr.”Sotir Kolea”, Qyteti 

i Studentit,Tiranë 

www.umt.edu.al  

SHLUP “Tirana Business 

University” 

Rr. e Kavajës, 1023 

Tiranë 

www.tbu.al  

SHLUP “Hëna e plotë” 

(BEDËR)  

Rr.Jordan Misja, Tiranë- 

Shqipëri 

www.beder.edu.al 

Akademia Profesionale e 

Biznesit  

Rr. Vangjel Noti Nr.25, 

Laprakë, Tiranë 

www.uab.edu.al  

Akademia e Studimeve të 

Aplikuara "REALD"  

Lagja 24 Maj, Rr. Zahir 

Oajaziti, Pranë stacionit 

të trenit 

www.reald.edu.al  

SHLUP "Instituti Kanadez 

i Teknologjisë"  

Qëndra Zayed, Rr. 

Sulejman Delvina, 

Tirana, Albania 

www.cit.al  

 
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/institucionet-private.html 
 

6.8. Si realizohet njehësimi i diplomave të shkollës së mesme, për punësim ose 

vazhdim studimesh në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri? 

Instruksionet: 

Aplikanti dorëzon dosjen e tij të aplikimit pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 

http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=409&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.universitetipolis.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=410&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.epoka.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=413&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.issatinstitute.com/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=414&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=414&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.nehemia-uni.org/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=419&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=419&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.umsh.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=421&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.unipavaresia.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=428&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.universiteti-logos.com/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=430&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=430&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.umt.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=432&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=432&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.tbu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=433&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=433&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.beder.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=434&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=434&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.uab.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=436&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=436&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.reald.edu.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=437&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/index.php?option=com_content&view=article&id=437&catid=76&Itemid=256&lang=sq
http://www.cit.al/
http://www.aaal.edu.al/sq/al/institucionet-ne-al/institucionet-private.html
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Dosja e aplikimit duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme: 

a) Formulari i aplikimit për njëvlershmëri; 

b) Fotokopjen e dokumentit të identifikimit; 

c) Diplomën e shkollës së mesme (të përkthyer dhe të noterizuar); 

d) Dëftesat origjinale të të gjitha viteve të shkollës së mesme (të përkthyera dhe të 

noterizuara); 

e) Dokumentin që vërteton dhënien e provimeve të barasvlershme me Maturën 

Shtetërore në Shqipëri. (vërtetim për panelines - Greqia, certifikatë – Italia, vërtetim 

pikët e arritura - Kosova etj.). Në këtë dokument të jenë pasqyruar rezultatet për çdo 

lëndë të dhënë provim kombëtar; 

f) Dëshminë e njohjes së gjuhës shqipe, lëshuar nga Universiteti i Tiranës; 

g) Kopje të noterizuar të lejes së qëndrimit (për të huajt). 

Pas protokollimit, dosja depozitohet pranë sektorit përkatës.Sektori merr kontakt me 

aplikantin kur vëren se dosja është e paplotë. 

Me marrjen e informacionit të nevojshëm sektori e kalon dosjen për shqyrtim. 

Një komision i posaçëm, i ngritur me urdhër të Ministrit, kryen procedurat e 

njëvlershmërisë se diplomave te arsimit te mesëm të lartë të nxënësve të ardhur nga 

jashtë vendit. 

Aplikanti nuk paguan asnjë lloj tarife. 
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7. Tatimet 

7.1. Kur lind detyrimi tatimor në Shqipëri? 

Detyrimi tatimor lind kur personi realizon të ardhura, kryen pagesa apo bëhet pronar i 

një pasurie, të cilat janë objekt i tatimit, sipas legjislacionit tatimor.  

Detyrimi tatimor lind edhe kur personi realizon të ardhura, kryen pagesa, nëformë të 

jashtëligjshme, apo bëhet zotërues i një sendi, në forma të jashtëligjshme. Detyrimi 

tatimor lind nga momenti i realizimit të të ardhurave, kryerjes së pagesës apo zotërimit 

të sendit, pamvarësisht nga koha e konstatimit nga organet tatimore. Kur personi behet 

zotërues i një sendi në forma të jashtëligjshme, ky detyrim përllogaritet për të 

gjithëperiudhën në të cilën personi ka gëzuar frytet e kësaj pasurie. 

Detyrimi tatimor përfshin tatimin, kamatëvonesat dhe gjobat, në përputhje me 

dispozitat e këtij ligji dhe të ligjeve specifike tatimore dhe legjislacionit për taksat 

vendore.  

Detyrimet tatimore llogariten dhe paguhen ne lekë, perveç rasteve kur me ligj 

parashikohet ndryshe. 

7.2. Kur konsiderohen shtetasit rezidentë shqiptarë për qëllime tatimore? 

Individët konsiderohen rezidente shqiptare për qëllime tatimore, kur:  

a) Kanë vendbanimin në Republikën e Shqipërisë, në kuptim të nenit 12 të Kodit Civil, 

pra, kanë një banesë të përhershme, kanë familjen, kanë interesa jetësore dhe 

ekonomike në Shqipëri (vendi i interesave jetike), pavarësisht se mund të punojnë 

në periudha të ndryshme jashtë vendit apo mund të kenë nënshtetësi të huaj.  

b) Kanë nënshtetësi shqiptare dhe ushtrojne funksione në emër të Republikës së 

Shqipërisë si funksionarë diplomatikë apo punonjës të caktuar nga shteti në 

ambasada, konsullata apo organizma të tjera të ngjashme ndërkombëtare jashtë 

vendit. 

c) Qëndrojnë në Shqipëri në mënyrë të vazhdueshme ose me ndërprerje, në total me 

tepër se 183 ditë, gjatë një viti tatimor, pavarësisht nga nënshtetësia apo vendi ku 

kanë interesat e tyre jetike. Në llogaritjen e kohëgjatësisë së qëndrimit në Shqipëri 

përfshihen ditët e pranisë fizike, pra, jo vetëm ditët e punës por edhe ditët e 

mbërritjes, ditët e largimit dhe ditët e pushimit.  

Konsiderohen rezidentë tatimorë shqiptarë të gjithë individët që plotësojnë të paktën 

njërin nga kriteret e mësipërm.  

Për më tepër informacion:  

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Sherbimet/Pages/default.aspx 

https://www.tatime.gov.al/sq-al/Sherbimet/Pages/default.aspx

