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Në bazë të vendimit të Senatit të Kolegjit FAMA, me nr. 1189/0615 të datës
23.06.2015, Kolegji FAMA, shpall:

K O N K UR S
për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve në Prishtinë, Gjilan, Prizren
dhe Mitrovicë për vitin akademik 2015-2016
në programet në nivelin Baçelor :
 Menaxhment – BA,
 Banka, Financa dhe Kontabilitet – BA,
 Juridik – LLB (katër vjeçar),
 Kriminalistikë – BA (katër vjeçar),
 Shkenca Politike dhe Administratë Publike – BA,
 Psikologji – BA,
 Përkujdesje dhe Mirëqenie për Fëmijë-BA.
në programet në nivelin Master:
 Menaxhment – MA,
 Banka, Financa dhe Kontabilitet – MA,
 Juridik-Penal- LLM,
 Juridik-Civil-LLM,
 Studimet e Shkencave te Sigurisë-MA,
 Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci-MA,
 Administratë Publike- MA,
 Psikologji-MA,
Të drejtë regjistrimi:


Në studimet Baçelor, kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar me sukses
shkollën e mesme dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer në Republikën e
Kosovës dhe jashtë saj (të barazvlefshme dhe të nostrifikuar nga MASHT-i).



Në studimet master, kanë të gjithë kandidatët që kanë përfunduar studimet
bachellor ose ekuivalente të cilët kanë së paku prej 6 - 8 semestra studime dhe
të janë të pajisur me një diplomë baçelor ose ekujvalente.
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Kushtet për regjistrim:
Me rastin e paraqitjes për regjistrim në studime baçelor, kandidatët duhet të
sjellin këto dokumente:
 Diplomën e shkollës së mesme – (Diplomën Origjinale),
 Dëftesat e shkollës së mesme – (Dëftesat Origjinale),
 Certifikatën e lindjes (martesës),
 Kopjen e letërnjoftimit,
 Dy (2) foto.
Kandidatët-shtetas të huaj ose qytetar të Kosovës të cilët e kanë mbaruar shkollimin e
mesëm jashtë Republikës së Kosovës u rekomandohet që para dorëzimit të
dokumentacioneve për regjistrim duhet t’i kenë të nostrifikuar dokumentacionin e
shkollimit në Ministrin e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë në Republikën e Kosovës.
Me rastin e paraqitjes për regjistrim në studime master, kandidatët duhet të
sjellin këto dokumente:
 Diplomën Universitare (Diplomë Origjinale),
 Certifikatën e lindjes (martesës),
 Kopjen e letërnjoftimit,
 Dy (2) foto.
Konkursi për regjistrim është i hapur:
 për studime Baçelor nga data 15.07.2015 deri më 15.10.2015.
 për studime Master nga data 15.07.2015 deri më 15.11.2015.
Shënim
Gjithashtu ju rekomandohet kandidatëve për regjistrim që para regjistrimit,
dokumentacionin e shkollës së mesme t’i fotokopjojnë në kopje të mjaftueshme sepse
dokumentacionin origjinal nuk mund t’i tërheqin deri në diplomim apo çregjistrim nga
Kolegji FAMA.

Rektori i Kolegjit FAMA
Dr.Frashër Demaj, Prof.i asoc.
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