
 

 

Lista e dokumentave për regjistrim provizor prane Urdhërit të Mjekëve të 

Shqipërise per kryerjen e praktikes profesionale 3 mujore: 

Mjekësi e Përgjithshme:  

-Vërtetim origjinal nga Fakulteti (Diploma) që keni përfunduar studimet universitare;                                               

-Fotokopje e Kartës së Identitetit; 

-Mndat Pagese  per regjistrimin provizor   

- 3 foto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Kjo eshte lista e dokumentave qe nevoitet plotesimin e dosjes  mbas provimit 

te shtetit; 
 

Diploma e noterizuar 

Listë notash e  noterizuar 

Suplementi i Diplomës fotokopje  

CV 

Formulari i Regjistrimit  

Mandat Pagesa e Licencës dhe e kuotave vjetore 

 

        

 Emëri i bankës             Nr. Llogarisë  

1. B.Komb. Tregtare     7420/7812                         

2. Raifaissen Bank        0100689745 

3. Tirana Bank              0100305773100 

4. Intesa S.Paolo           1048531801 

5. B.Popullore               58436 

6. Credins bank             72438 

 

 
 
 



Dokumentat e Mjekut për hapjen e Dosjes 
 
-   Pasaportë ose Kartë Identiteti 
   
-   Formular vetdeklarimi    
 
- Kërkesën për anëtarësim, në të cilën shprehet se njeh Statutin e UMSH, Betimin e Mjekut dhe Kodin e Etikës dhe 
Deontologjisë Mjekësore dhe zotohet se do t’i respektojë ato me përpikmëri.  
      

-   Curriculum Vitae profesionale. 

 

-   3 foto 

 

-   Dokumentet zyrtare, të  cilat vërtetojnë studimet, kualifikimet, specializimet e kryera dhe titujt e fituar. 

 

 
-   Referencë të protokolluar nga Titullari i institucionit shëndetësor apo social-shëndetësor ku shërben apo ku ka shërbyer          

mbi performancën dhe sjelljen profesionale sipas formatit tip të përgatitur nga Urdhri i Mjekëve. 

 

-   Dëshmi penaliteti nga organi përkatës, ose (vërtetim nga gjykata dhe prokuroria), ku vërtetohet se nuk ka vuajtje dënimi. 

 

-   Dokumenta shtesë të parashikuara nga Ligji 8615, datë 01.06.2000 "për Urdhrin e Mjekëve në Republikën e Shqipërisë", si 

dhe nga aktet normative që rregullojnë veprimtarinë e këtij organi. 

 

Për mjekët e huaj (dokumentat Shtesë) 

Leja e qëndrimit në Republikën e Shqipërisë (për ata që janë rezidentë në Shqipëri). 

 

Çertifikatë e sjelljes së mirë profesionale (Good Standing Certificate) nga Urdhri/Dhoma apo Shoqata e Mjekëve të vendit të vet 

ku vërtetohet se është i regjistruar, e ushtron profesionin dhe se gjatë ushtrimit të profesionit nuk ka asnjë masë disiplinore 

kundrejt tij/saj. 

 

Konvalidimi (njësimi) i diplomës dhe çertifikatave të specializimeve që ka kryer prej tij/saj të përkthyera dhe të noterizuara. 

 

Dëshmi Penaliteti ose dokument tjetër zyrtar i lëshuar nga organet përkatëse të vendit nga ku vjen, ku të vërtetohet se nuk ka 

vuajtje dënimi (e përkthyer dhe e noterizuar). 

 

Rekomandim nga një specialist vendas i të njëjtës fushe, anëtar i Urdhrit të Mjekëve. 

 

Mjeku i huaj rezident në Shqipëri të njohë Gjuhën Shqipe, dhe të ketë aftësi komunikimi në Shqip. Per mjekun jo rezident 

detyrimisht të punoj me përkthyes. 

 

 


