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AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

Viti 2018 

Nr. 

Data e 

regjistrimit 

të kërkesës 

 

Objekti 

 

Data e kthimit të përgjigjes 
Statusi i   

kërkesës 

 

Tarifa* 

(lekë) 

 

1 09.01.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Infermieri" ofruar 

nga ish-ShLUP “Universiteti Kristal". 

Dt. 22.01.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005. Kurse programi Ba në 

Infermieri është licencuar me shkresë të 

MASh nr.3890/1 prot, dt.01.12.2006 dhe 

akredituar me kusht me UMASh nr.395, 

dt.  26.11.2009, ndryshuar me UMASh 

nr.186, dt.25.04.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

2 11.01.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në 

“Stomatologji" ofruar nga UP “Albanian University". 

Dt. 22.01.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi MSh në 

Stomatologji është licencuar me VKM 

nr.197, dt.10.04.2004; riorganizuar me 

UMASh nr.197, dt.07.04.2010. Programi 

është akredituar me UMASh nr.388, 

dt.23.07.2010 dhe riakredituar me VBA 

nr.88, dt.21.09.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

3 23.01.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

Institucionit të Arsimit të Lartë, Universiteti Privat 

“Albanian University". 

Dt. 29.01.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004 dhe është akredituar me 

VBA nr.90, dt.20.10.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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4 30.01.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në “Drejtësi" 

ofruar nga ish-ShLUJ “Justiniani I". 

Dt. 01.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.156, 

dt.15.03.2006. Kurse programi MSh në 

Stomatologji është licencuar me VKM 

nr.156, dt.15.03.2006 dhe është akredituar 

me UMASh nr.228, dt.22.07.2009. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

5 31.01.2018 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë. 

Dt. 01.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.5, 

dt.07.01.1992 dhe është akredituar me 

VBA nr.65, dt.21.09.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

6 31.01.2018 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Qëndra e Studimeve Albanologjike. 

Dt. 01.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.156, 

dt.13.02.2008 si bashkim i disa Instituteve 

dhe organizimin e tyre në qëndrën 

ndëruniversitare “Qëndra e Studimeve 

Albanologjike". 

Kthyer 

përgjigje 
200 

7 08.02.2018 
1. Kërkohet informacion mbi stausin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Universiteti i Tiranës. 

Dt. 20.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.201, 

dt.30.05.1957 dhe është akredituar me 

VBA nr.62, dt.21.09.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

8 14.02.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë ShLUJ “Universiteti Marin Barleti” dhe 

programit të studimit “Bachelor” në “Edukim Fizik dhe 

Sporte”. 

Dt. 20.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.571, 

dt.12.08.2005 dhe është akredituar me 

VBA nr.9, dt.07.04.2017. Kurse programi 

i studimit është licencuar me UMASh 

nr.535, dt.07.11.2012 dhe është akredituar 

me UMAS nr.436, dt.12.11.2015. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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9 16.02.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë Universiteti Europian i Tiranës dhe  

akreditimit të programit të studimit “Doktoratë” në 

“Shkenca Sociale”, me profile. 

Dt. 20.02.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.636, 

dt.20.09.2006 dhe është akredituar me 

VBA nr.12, dt.07.04.2017. Kurse 

programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.503, dt.07.10.2011 dhe është 

akredituar me UMAS nr.47, 

dt.05.02.2015. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

10 22.02.2018 

1. Kërkohet informacon për programin e studimit të ciklit 

të tretë të doktoratës, në “Ekonomi dhe Agrobiznes”, 

Universiteti Bujqësor i Tiranës. 

Dt. 07.03.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.548, 

dt.28.07.1951 dhe është akredituar me 

VBA nr.11, dt.07.04.2017. Kurse 

programi i studimit është vlerësuar nga 

Agjencia në kuadër të hapjes, VKA nr.14, 

dt.15.02.2009 dhe është licencuar me 

VKM nr.696, dt.18.06.2009. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

11 12.03.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë ish-IPAL “Shkolla e Lartë Amerikane e 

Tiranës” dhe programit të studimit “Bachelor" në 

“Drejtësi". 

Dt. 29.03.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.259, 

dt.27.02.2008 dhe është akredituar me 

UMASH nr.209, dt.12.05.2011. Kurse 

programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.259, dt.27.02.2008 dhe është 

akredituar me UMASh nr.423, 

dt.01.09.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

12 15.03.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master Profesiona;" në “Psikologji 

Klinike" ofruar nga UP “Albanian University". 

Dt. 29.03.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.89, dt.10.02.2010 dhe është 

akredituar si program i ciklit të dytë me 

UMASh nr.327, dt.07.08.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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13 30.03.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në “Farmaci" 

ofruar nga UP “Albanian University". 

Dt. 10.04.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi MSh në 

Farmaci është licencuar me shkresë të 

MASh nr.5663prot, dt.01.09.2005; 

riorganizuar me UMASh nr.226, 

dt.21.07.2009. Programi është akredituar 

me UMASh Nr. 462, dt.14.10.2010 dhe 

riakredituar me VBA nr.124, 

dt.15.12.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

14 06.04.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Drejtësi" ofruar nga 

ish-ShLUP “Universiteti Kristal". 

Dt. 10.04.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005. Kurse programi Ba në 

Drejtësi është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 dhe akredituar me UMASh 

nr.393, dt.29.07.2010. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

15 06.04.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në “E Drejtë 

Civile" ofruar nga ish-ShLUP “Universiteti Kristal". 

Dt. 10.04.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005. Kurse programi MSh në E 

Drejtë Civile është licencuar me VKM 

nr.563, dt.28.05.2009 dhe akredituar me 

UMASh nr.420, dt.01.09.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

16 09.05.2018 
1. Kërkohet informacion mbi stausin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë. 

Dt. 19.05.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.105, 

dt.28.02.1994 dhe është akredituar me 

VBA nr.71, dt.21.09.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

17 16.05.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Teknika 

Laboratorike Dentare", ofruar nga Universiteti “Aldent”. 

Dt. 26.06.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.673, dt.27.09.2006, akredituar 

me UMASH nr.225, dt.21.07.2009 dhe 

riakredituar me UMAS nr.102, 

dt.08.03.2016. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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18 11.06.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Pikturë (Grafikë)”, ofruar nga 

Universiteti i Arteve. 

Dt. 12.06.2018: 

Universiteti i Arteve është akredituar me 

VBA nr.68, dt.21.09.2017, me 

kohëzgjatjen prej 4 vitesh akademike. 

ASCAL nuk ka kryer ndonjë proces 

vlerësimi në kuadër të akreditimit të 

programit "Pikturë" (apo "Grafike" sipas 

diplomës tuaj). 

Kthyer 

përgjigje 
0 

19 25.06.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në 

“Stomatologji", ofruar nga Universiteti “Aldent”. 

Dt. 26.06.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.275, dt.27.02.2008, akredituar 

me UMASH nr.240, dt.26.05.2011 dhe 

riakredituar me VBA nr.25, 

dt.19.05.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

20 05.07.2018 
1. Kërkohet informacion mbi stausin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë. 

Dt. 05.07.2018: 

IAL është licencuar me VKM nr.48, 

dt.23.01.2013 dhe është akredituar me 

VBA nr.69, dt.21.09.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

21 06.07.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Inxhinieri 

Elektronike", ofruar nga ish-SHLP “Vitrina”. 

Dt. 17.07.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.608, dt.06.05.2009 dhe 

akredituar me UMASH nr.56, 

dt.06.02.2013. 

Kthyer 

përgjigje 
0 

22 24.07.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Teknik Imazherie", 

ofruar nga ish-IPAL “Shkolla e Lartë Amerikane e 

Tiranës”. 

Dt. 29.03.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.259, dt.27.02.2008 dhe është 

akredituar me UMASH nr.209, 

dt.12.05.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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23 03.10.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Menaxhim 

Biznesi", ofruar nga UP “Albanian University". 

Dt. 15.10.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.408, dt.26.05.2010 dhe është 

akredituar me kusht me UMAS nr.240, 

dt.09.05.2016. Programi është akredituar 

me VBA nr.33, dt.19.05.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

24 04.10.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Financë-

Kontabilitet", ofruar nga KU “LOGOS". 

Dt. 15.10.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.1, dt.06.01.2011 dhe është 

akredituar me UMASh nr.282, 

dt.04.07.2012. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

25 08.10.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Mësuesi për 

arsimin fillor", ofruar nga ish- ShLUP “Universiteti 

Kristal". 

Dt. 15.10.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.795, dt.22.07.2009 dhe është 

akredituar me UMASh nr.486, 

dt.18.10.2012. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

26 24.10.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Mësuesi për Ciklin 

e Ulët", ofruar nga ish- “Shkolla e Lartë Ndërkombëtare 

e Tiranës". 

Dt. 31.10.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.219, dt.29.05.2012 dhe 

ASCAL nuk ka kryer proces akreditimi 

për këtë program. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

27 29.10.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Shkenca Islame", 

ofruar nga KU “Bedër". 

Dt. 31.10.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.286, dt.06.04.2011 dhe është 

akredituar me UMASh nr.223, 

dt.04.06.2013. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

28 01.11.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Infermieri", ofruar 

nga UP “Albanian University”. 

Dt. 06.11.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.411, dt.25.08.2011, është 

akredituar me UMAS nr.239, 

dt.09.05.2016 dhe riakredituar me VBA 

nr.31, dt.20.1.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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29 16.11.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Psikologji Pune" 

ofruar nga ish-ShLUP “Universiteti Kristal". 

Dt. 03.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.1134, dt.05.08.2008, dhe është 

akredituar me UMASh nr.552, 

dt.14.11.2011. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

30 19.11.2018 

1. Kërkohet informacon mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master Profesional" në “E Drejtë 

Private", ofruar nga UP “Albanian University”. 

Dt. 03.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.597, dt.28.05.2009, dhe është 

akredituar me UMASh nr.585, 

dt.27.11.2012. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

31 20.11.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Menaxhim Biznesi" 

ofruar nga KU “Wisdom". 

Dt. 03.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.241, dt.31.05.2013, dhe është 

akredituar me kusht me UMAS nr.289, 

dt.30.05.2016. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

32 20.11.2018 

1.  Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Inxhinieri 

Ndërtimi" ofruar nga ish-ShLP “Vitrina". 

Dt. 03.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.381, dt.05.08.2011. Për këtë 

program studimi nuk ka patur asnjë proces 

akreditimi. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

33 12.12.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Master i Shkencave" në 

“Farmaci", ofruar nga Universiteti “Aldent”. 

Dt. 07.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.519, dt.19.11.2010, dhe është 

akredituar me kusht me UMASh nr.248, 

dt.12.06.2013. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

34 20.12.2018 

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

programit të studimit “Bachelor" në “Financë-Bankë", 

ofruar nga Universiteti Europian i Tiranës. 

Dt. 24.12.2018: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.225, dt.27.02.2008, është 

akredituar me UMASh nr.246, 

dt.24.07.2009 dhe riakredituar me UMAS 

nr.209, dt.28.04.2016. 

Kthyer 

përgjigje 
200 
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35 26.12.2018 
1. Kërkohet informacion mbi stausin e Institucionit të 

Arsimit të Lartë, Universiteti Europian i Tiranës. 

Dt. 03.01.2019: 

IAL është licencuar me VKM nr.636, 

dt.20.09.2006, është akredituar me 

UMASh nr.246, dt.24.07.2009 dhe 

riakredituar me VBA nr.12 dt.07.04.2017. 

Kthyer 

përgjigje 
200 

 

Shkurtimet: 

 MASR (MAS/MASh)  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Ministria e Arsimit dhe Sportit/Ministria e Arsimit dhe Shkencës)  

 ASCAL (APAAL) Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë) 

 BA (KA)   Bordi i Akreditimit (Këshilli i Akreditimit) 

 VBA (VKA)  Vendim i Bordit të Akreditimit (Vendim i Këshillit të Akreditimit) 

 RSh   Republika e Shqipërisë 

 VKM   Vendim i Këshillit të Ministrave 

 IAL   Institucion i Arsimit të Lartë 

 KU    Kolegj Universitar 

 UET   Universiteti Europian i Tiranës 

 ShLUP    Shkollë e Lartë Universitare Private 

 ShLUJ   Shkollë e Lartë Universitare, Jopublike 

 ShLP   Shkollë e Lartë Private 

 SPA   Specializim Afatgjatë 

 DNP   Diplomë e Nivelit të Parë 

 DIND   Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë 

 AL    Arsimi i Lartë 

 

Shënim: 

 Regjistri përditësohet çdo tre muaj (në rastet kur një kërkesë është objekt i dy ose më shumë kërkuesëve, ajo nuk regjistrohet me numër rendor të 

ri në këtë regjistër). 

 Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, Datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” 

 *Vlera e tarifës për informacione, në bazë të VKM Nr. 109, datë 15.02.2017 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të 

Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë” 


