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Specifikimi i përmbajtjes dhe formatit të diplomës 

1. Dimensionet dhe karakteristikat e printimit 

Diploma duhet të jetë në formë të fletës me dimensione 420х297mm (A3 format).  

Diploma shtypet në masë 125 g/m2, letër të mbrojtur, me vulë unike të njomë me shumë 
nuanca, me fibra fluoreshente ose elemente të sigurisë në dy ngjyra pa zbardhues.  

Stema e Republikës së Maqedonisë duhet të realizohet në teknikën ‘’blindruk’’.  

2. Teksti i diplomës 

Teksti i diplomës duhet të jetë në tre gjuhë: në gjuhën shqipe,  maqedonase  dhe angleze.  

3. Përmbajtja e diplomës 

Diploma duhet të përmbaj këto të dhëna:  

 stemë dhe emrin e Republikës së Maqedonisë;  

 adresën dhe selinë e Universitetit;  

 logo të Universitetit;  

 emrin e themeluesit të institucionit të arsimit të lartë (Universiteti i Evropës Juglindore)  

 numrin dhe datën e vendimit për të filluar me punë të lëshuar nga Ministria e arsimit e 

shkencës;  

 titulli i diplomës „DIPLOMË për kryerjen e ciklit të parë /dytë/tretë të studimeve“ ; 

 emri, emri i prindit dhe mbiemri i studentit;  

 data e lindjes;  

 vendi, komuna dhe shteti;  

 lloji dhe emri i programit të studimit dhe drejtimi; 

 ECTS kredi  dhe nota e përgjithshme mesatare;  

 titulli i fituar (titulli profesional për përdorim ndërkombëtar);  

 numri serik i diplomës;  

 numri dhe data e diplomës nga libri kryesor i të diplomuarve;  

 vendi dhe data e lëshimit të diplomës;  

 vend për nënshkrimin e Dekanit; 

 vulën e thatë të universitetit;  

 nënshkrimi i Rektorit;   

 vulë e UEJL.  

Shënime:  

1) për ciklin e dytë të studimeve; duhet të shkruhet emri i mbrojtjes së tezës së magjistraturës 
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2) për ciklin e trete te studimeve duhet te shkruhet emri i mbrojtjes së disertacionit të 

doktoraturës 

4. Dizajni i diplomës 

Në pjesën e ofertës  për dizajn të diplomës, ofertuesit duhet të ofroj verzione  për tre ciklet e 

studimit (cikli i parë, dytë dhe tretë)  

5. Sasia e furnizimit 

Sasia e furnizimit të letrës për diplomë dhe mbështjellëses së diplomës do të jetë rreth 800 

copë në vit.   

6. Formati i diplomës 

Në formatin e diplomës duhet të merren parasysh shtojcat 1, 2 dhe 3 si dhe diploma 

ekzistuese!  

7. Formati i mbështjellëses së diplomës 

Formati i mbështjellëses së diplomës duhet të jetë në formë cilindrike, ndërsa materiali dhe 

cilësia e materialit varet nga ofertuesi.  

 

 


