Provimet plotësuese
për kandidatët e regjistruar në studimet MA nga programet BA jo adekuate

I MA i mësimdhënies lëndore – spacializimi Histori
Kandidatët:
1. Liridona
2. Bahri

Emini…… .
Krasniqi….

Filozofik - BA- Shkencat politike;
Filologjik – BA- Gjuhë shqipe;

Pas krahasimit të planeve të studimit të nivelit BA, konsiderohet se kandidatët kanë mungesë të
kurseve obligative që të barazohen me drejtimin perkatës, andaj konsiderohet se kandidatët e
mësipërm nuk mund të vazhdojnë studimet në nivelin MA- specializimi Histori pa i krye
provimet plotësuese si në vijim: Histori antike, Histori e ilirve, Histori e mesjetës, Histori
moderne, Hapësira shqiptar e gjatë mesjetës, Historia bashkëkohore shqiptare .
III – MA i mësimdhënies lëndore – spacializimi Gjeografi
Kandidatët:
1.
2.
3.
4.

Burim
Liridon
Dafina
Ylber

Begaj….
Mjeku…… .
Sertolli…..
Kuqi…….

Gjeografi - aplikativ;
Gjeografi - aplikativ
Gjeografi - aplikativ;
Gjeografi - aplikativ;

Pas krahasimit të planeve të studimit të nivelit BA, konsiderohet se kandidatët kanë mungesë të
kurseve obligative që të barazohen me drejtoimin BA – i përgjithshëm – arsimor, si bie fjala:
Gjoegrafia regjionale – I, Gjeografia nacionale- I; Gjeografia sociale; Gjeografia regjionale,
Gjeografi nacionale – II; Kozmografi dhe Gjeografi kulturore
IV – MA Pedagogji, Teorik-shkencor
Kandidatët:
1. Dafina
2. Merdina
3. Floriana

Musa….
Punë sociale;
Zeneli…… . Inxhinieri – Matematikë dhe Informatikë
Spanka……. Sociologji

Pas krahasimit të planeve të studimit të nivelit BA, konsiderohet se kandidatët kanë mungesë
të kurseve obligative që të barazohen me drejtimin BA – Pedagogji. Konsiderohet se
kandidatët e mësipërm nuk mund të vazhdojnë studimet në nivelin MA Pedagogji, Teorikshkencor pa i krye provimet në vijim:Teori e edukatës, Didaktikë, Pedagogji sistematike III, Andragogji, Metodologji e hulumtimeve pedagogjike, dhe Pedagogji speciale.

V- Vërejtje:

Të gjithë kandidatët e mësipërm udhëzohen që t’i kryejnë provimet plotësuese deri në fund
të qershorit të vitit 2017. Lista emërore e kandidatëve të cilët i kryejnë provimet në fund të
qershorit procedohet për ratifikim në Senatin e Universitetit të Prishtinës. Kandidatët i
vazhdojnë studimet në programet përkatëse në vitin akademik 2017/2018.
Për procedurat administrative ( paraqitja e provimeve diferenciale dhe tërheqja e pagesave
për regjistrim semestri) duhet të informoheni nga zyrtarët e administrates në fakultet.

Prishtinë, më 05. 01.2017

Dekani

