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Pranimi i kandidatëve në Programin e Studimit Bachelor në Pikturë-Grafikë bëhet mbi 

bazën e rezultatit të konkursit që zhvillohet pranë Departamentit të Arteve, të Fakultetit të 

Shkencave të Edukimit, të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, sipas një programi të 

propozuar nga ky Departament. 

Sipas kritereve të miratuara paraprakisht nga MAS dhe senati i USH, pikët e konkursit për 
kandidatët për studentë në Programin e Studimit Bachelor në  Pikturë-Grafikë  përbëjnë 70% 
të  pikëve të përgjithshme për pranim dhe 30 % Nota mesatare e shkollës së mesme, për të 
gjitha vitet, përfshirë edhe provimin e Maturës Shtetërore 30%, si më poshtë: 

 

Vlerësimi i përgjithshëm 300 pikë, të shpërndara si më poshtë:  

Nota mesatare e shkollës së mesme, për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimin e Maturës 

Shtetërore        30% të totalit – 90 pikë 

Konkursi i Pranimit       70% të totalit - 210 pikë  

Pikët e konkursit ndahen  si më poshtë: 

60% punimi i realizuar në konkurs   180 pikë 

10%  dosja e studentit       30 pikë 

Gjithsej      210 pikë    

 
 
 



Programi  konkursit të specialitetit konsiston në: 
 

• Realizimin e një punimi në teknikë të lirë (pikturë vaji, akrilik, tempera, teknikë mikse, 
vizatim me laps ose karbon, etj) duke kompozuar mbi një model të gjallë të propozuar. Kjo 
fazë shtrihet në dy ditë me nga 5 orë secila. 

• Përmasat e telajos apo letrës duhet të jenë 100 cm x 70 cm.  
• Konkurrenti gjithashtu duhet të paraqesë edhe një dosje me punime, sipas këtyre 

kategorive: 
- Vizatim 
- Pikturë ose skulpturë 
- Kompozim (Grafikë, tekstil, etj.) 

• Dosja duhet të përmbajë jo më pak se tre punë për secilën kategori. 
• Konkurrenti ka në dispozicion 210 pikë, nga të cilat 180 pikë i përkasin punimit të 

realizuar në konkurs dhe 30 pikë është vlerësimi i dosjes. 
 
Kandidati për student do të vlerësohet për këto elementë të realizimit të programit të më 
sipërm: 
 
Punimi i realizuar në konkurs  180 pikë  - 60%  
Kompozimi       30 pikë 
Qëndrimi ndaj modelit     30 pikë  
Origjinaliteti dhe individualiteti në trajtim   20 pikë 
Emocioni që transmeton     20 pikë  
Psikologjia e modelit      20 pikë  
Karakteri i modelit      15 pikë  
Ekuilibri grafik i kuadratit     15 pikë 
Raportet e ngjyrës      15 pikë 
Proporcionet dhe saktësia e vizatimit    15 pikë  
 
Dosja personale e studentit   30 pikë – 10% 
Pikturë ose skulpturë    10 pikë  
Vizatim     10 pikë  
Kompozim     10 pikë  
 
Shënim: Konkurrenti mban përgjegjësi për vërtetësinë e dosjes së vet. 

Nëse komisioni vërteton të kundërtën, konkurrenti humb të drejtën e pranimit për  atë 
vit akademik 
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