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1 04.02.2021
Informacion për statusin e akreditimit të SHLP 
"Vitrina" dhe programit të studimit Bsc 
"Psikologji" 

Nuk ka marrë përgjigje, nuk ka bere pagesë. 0

2 17.03.2021
Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit në Infermieri, ofruar nga SHLUJ 
"Universiteti Kristal"

19.03.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri”  është licencuar me 
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me 
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

3 30.03.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit Master i Shkencave (PI) në  
“Stomatologji”, dhe institucionit të arsimit të lartë, 
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

30.03.2021

Programi i studimit Master i Shkencave (PI) në “Stomatologji” , është
licencuar me Dekret të KP Nr. 2476, datë 03.06.1957 dhe është
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 33, datë 14.05.2020. 
Universiteti Mjekësisë, Tiranë është licencuar me Vendim të Këshillit
të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013, riorganizuar me Urdhër të
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 151, datë 30.03.2016 dhe është
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 69, datë 21.09.2017.

Kthyer 
përgjigje

4 31.03.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit të lartë ish 
- SHLUP “Universiteti Kristal”

15.04.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është licencuar me
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës,
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit
dhe Shkencës. 
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
2021



5 08.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Inxhinieri 
Inforamtike” ofruar nga institucioni i arsimit të 
lartë Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” 

19.04.02021

Programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Informatike”  është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, datë 
12.03.2009, dhe është akredituar me Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012 
të Ministit të Arsimit dhe Shkencës me vlefshmëri të akreditimit 6 
(gjashtë) vite sipas legjislacionit të kohës.
Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 279, datë 12.03.2009, akredituar me 
Urdhër Nr. 290, datë 09.07.2012 të Ministit të Arsimit dhe Shkencës 
dhe akredituar periodikisht me Vendim Nr. 94, datë 20.10.2017 të 
Bordit të Akreditimit.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

6 15.04.2021
Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit në “Infermieri”, ofruar nga ish- SHLUJ 
“Universiteti Kristal”, filiali Fier

15.04.2021

Programi i studimit “Bachelor” në “Infermieri” filiali Fier , është 
licencuar me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 55 prot, datë 
21.01.2009. Programi është akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395, 
datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, ndryshuar me 
Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.
SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të 
Akreditimit Nr. 481, datë 03.05.2013.
Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me VKM Nr. 
539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

7 15.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Financë” 
ofruar nga institucioni i arsimit të lartë ish - 
SHLUP “Universiteti Kristal”

19.04.02021

Programi i studimit Bachelor në “Financë” është licencuar me Vendim 
të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005, si program i ciklit 
të parë të studimit (Financë, 3 vite akademike) dhe është akredituar me 
kusht me Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



8 15.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Menaxhim Biznesi” ofruar nga institucioni i 
arsimit të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal”

19.04.02021

Programi i studimit Bachelor në “Menaxhim Biznesi”  është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005, si 
program i ciklit të parë të studimit (Menaxhim biznesi , 3 vite 
akademike) dhe është akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395, datë 
26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 156, datë 14.04.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

9 19.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave në 
“Stomatologji” dhe institucionit të arsimit të lartë 
Universiteti Privat “Albanian University” 

19.04.2021

Programi i studimit Master i Shkencave në “Stomatologji”  është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 197, datë 
10.04.2004, është akredituar me Urdhër Nr. 388, datë 23.07.2010 të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 88, datë 21.09.2017.
Universiteti Privat “Albanian University”, është licencuar me Vendim 
të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 197, datë 10.04.2004, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 90, datë 
20.10.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 01, datë 24.01.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

10 21.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Administrim Publik” ofruar nga institucioni i 
arsimit të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal” 

06.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Administrim Publik”  është licencuar 
me shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit. Programi është 
akredituar me kusht me Urdhër Nr. 239, datë 31.05.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës dhe i janë hequr kushtet me Urdhër Nr. 265, datë 
28.06.2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



11 21.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” ofruar nga institucioni i arsimit të 
lartë ish SHLUP “Universiteti Kristal” 

06.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri”  është licencuar me 
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me 
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

12 21.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit
të ciklit të parë Bachelor në “Laborant Mjekësor” 
ofruar nga institucioni i arsimit të lartë ish SHLUP 
“Universiteti Kristal”

06.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Laborant Mjekësor”  është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 563, datë 28.05.2009 si 
program i ciklit të parë të studimit. Në lidhje me akreditimin e këtij 
programi ka një Vendim të Këshillit të Akreditimit Nr. 352 datë 
13.07.2012. Për këtë program studimi ASCAL nuk disponon Urdhërin 
e akreditimit nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

13 26.04.2021
Informacion për statusin e akreditimit  të 
institucionit të  arsimit të lartë ish - SHLUP 
“Universiteti Kristal” 

26.04.2021

Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

14 27.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri 
Elektronike dhe Komunikimi Dixhital”, dhe 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
“EPOKA”

06.05.2021

Programi i Bachelor në “Inxhinieri elektronike dhe komunikimi 
dixhital”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 269, datë 28.06.2012 si program i ciklit të parë me 
emërtimin Bachelor në “Inxhinieri Elektronike dhe Komunikacioni” 
dhe riorganizuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 
232, datë 06.06.2013 me emërtimin Bachelor në “Inxhinieri elektronike 
dhe komunikimi dixhital”. Ky program studimi është akredituar me 
urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 359, datë 25.09.20015.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



15 30.04.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit
të ciklit të parë Bachelor në “Infermieri” dhe 
institucionit të arsimit 
të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal” 

19.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është licencuar me 
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me 
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hiqur licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

16 30.04.2021
Informacion për statusin e akreditimit  të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës

Ju informojmë se “Universiteti Politeknik i Tiranës” , është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë 15.07.1991 dhe 
është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 13, datë 
07.04.2017. Aktualisht ka përfunduar procesin e vlerësimit të jashtëm 
periodik institucional dhe është në pritje të vendimarrjes nga Bordi i 
Akreditimit.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

17 05.05.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit 
të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal” 

05.05.2021

programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është licencuar me 
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me 
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



18 14.05.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit të ciklit të dytë Master 
Profesional në “Shkenca Penale” dhe
institucionit të arsimit të lartë Universiteti Privat 
“Albanian 
University” 

18.05.2021

Programi i studimit Master Profesional në “Shkenca Penale” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 597, datë 
28.05.2009, dhe është riorganizuar me Shkresë Nr. 5912/1 Prot, datë 
13.09.2018 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Ky program 
studimi është akredituar me Urdhër Nr. 585, datë 27.11.2012 të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 25, datë 12.04.2019.
Universiteti Privat “Albanian University”, është licencuar me Vendim 
të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 197, datë 10.04.2004, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 90, datë 
20.10.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 01, datë 24.01.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

19 18.05.2021

Informacion për statusin e akreditimit  tëprogramit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit 
të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal” 

19.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është licencuar me 
shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 prot, datë 
01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar me Urdhër 
Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me kusht me 
Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, 
ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hiqur licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



20 18.05.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe dhe programit të ciklit
të dytë Master Profesional në “Infermieri 
Kirurgjikale” ofruar nga institucioni i arsimit të 
lartë Universiteti Privat “Albanian University” 

19.05.2021

Programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është licencuar me Urdhër 
Nr. 411, datë 25.08.2011 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, si 
program i ciklit të parë të studimit Bachelor. Programi është akredituar 
me kusht me Urdhër Nr. 239, datë 09.05.2016 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës, akredituar me Vendim Nr. 31, datë.19.05.2017 të Bordit 
të Akreditimit  me kohëzgjatje 2 (dy) vite akademike dhe vlefshmëri 
akreditimi deri me 31.07.2019 dhe akredituar periodikisht me Vendim 
Nr. 111, datë.02.11.2019 të Bordit të Akreditimit me kohëzgjatje 4 
(katër) vite akademike dhe vlefshmëri akreditimi deri me 30.09.2023.
Programi i studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” 
është licencuar me Urdhër Nr. 479, datë 10.10.2012 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës dhe riorganizuar me Shkresë Nr. 6313/2, datë 
18.07.2018 të Ministrit të Arsimit, Rinisë dhe Sporteve. Programi është 
akredituar me kusht me Urdhër Nr. 242, datë 09.05.2016 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës, akredituar me Vendim Nr. 32, datë.19.05.2017 
të Bordit të Akreditimit sipas të cilit programi i studimit akreditohet 
“vetëm për brezat e studentëve të regjistruar deri në vitin akademik 
2016-2017 dhe që aktualisht ndjekin studimet në këtë program studimi 
të ciklit të dytë” dhe akredituar periodikisht me Vendim Nr. 58, 
datë.05.07.2019 të Bordit të Akreditimit me kohëzgjatje 4 (katër) vite 
akademike dhe vlefshmëri akreditimi deri me 30.09.2023.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

21 26.05.2021
Informacion për statusin e akreditimit  të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës

26.05.2021

“Universiteti Politeknik i Tiranës”, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë 15.07.1991 dhe është akredituar 
me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 13, datë 07.04.2017 dhe 
vlefshmëri akreditimi deri me datë 06.04.2020. Aktualisht ka 
përfunduar procesin e vlerësimit të jashtëm periodik institucional dhe 
është në pritje të vendimarrjes nga Bordi i Akreditimit

Kthyer 
përgjigje

22 01.06.2021
Informacion për statusin e akreditimit  të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti i 
Mjekësisë, Tiranë

07.06.2021

Ju informojmë se Universiteti Mjekësisë, Tiranë është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013, riorganizuar 
me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 151, datë 
30.03.2016 dhe është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 69, datë 21.09.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



23 06.06.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit 
të lartë ish - SHLUP “Universiteti Kristal” 

08.06.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është 
licencuar me shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 
prot, datë 01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar 
me Urdhër Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me 
kusht me Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

24 17.06.2021

Informacion për statusin e akreditimit  të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Financë Kontabilitet” dhe institucionit 
të arsimit të lartë Kolegji Universitar “LOGOS” 

18.06.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Financë 
Kontabilitet” është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 1, datë 06.01.2011, si program i ciklit të parë të studimit. 
Programi është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 282, datë 04.07.2012, dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 71, datë 04.10.2019.
Kolegji Universitar “LOGOS”, është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 1055, datë 29.07.2009, riorganizuar me 
Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 93, date 06.03.2017, 
është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimt dhe Shkencës Nr. 
282, datë 04.07.2012 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 95, datë 20.10.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

25 22.06.2021

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti 
“Aldent”

24.06.2021

Ju informojmë se Universiteti “Aldent” është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 673, datë 27.09.2006, është akreditur me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 111, datë 11.03.2016 dhe 
është riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 114, datë 
15.12.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

26 22.06.2022

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Mjekësisë, Tiranë

24.06.2022
Ju informojmë se Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013 dhe është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 69, datë 21.09.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



27 01.07.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit
të ciklit të parë Bachelor në “Fizioterapi” dhe 
institucionit të arsimit 
të lartë Universiteti “Aldent” 

06.07.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Fizioterapi” është 
licencuar me Urdhër Nr. 519, datë 19.11.2010 të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës, është akredituar me Urdhër Nr. 326, datë 07.08.2012 të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 36, datë 13.07.2018.
Universiteti “Aldent”, është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 673, datë 27.09.2006, është akredituar me 
Urdhër Nr. 111, datë 11.03.2016 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe 
riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 114, datë 
15.12.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

28 07.07.2021

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Mjekësisë, Tiranë

Në këtë kuadër, Ju informojmë se Universiteti i Mjekësisë, Tiranë,
është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë
23.01.2013 dhe është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit
Nr. 69, datë 21.09.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

29 09.07.2021

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Kolegji Universitar 
“Qirjazi”

Ju informojmë se Kolegji Universitar “Qirjazi” është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 274, datë 10.05.2006, akredituar 
me kusht me Urdhër të Ministri të Arsimit dhe Shkencës Nr. 369, datë 
12.11.2009, hequr kushtet me Vendim të Këshillit të Akreditimit Nr. 
89, datë 03.09.2010 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 24, datë 11.05.2018. Aktualisht, Kolegji Universitar 
“Qirjazi” është në proces për akreditimin institucional periodik.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

30 19.07.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit Bachelor në “Infermieri e 
Përgjithshme”, dhe ish - institucionit të arsimit të 
lartë, Kolegjet Profersionale, Private, Medicom.

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri e 
Përgjithshme”, është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr. 797, datë 22.07.2009 si program i ciklit të parë të studimit dhe 
është akredituar me Urdhër Nr. 422 datë 01.09.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Kolegjet Profersionale, Private, Medicom janë licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave Nr. 797, datë 22.07.2009, dhe janë akredituar 
me Urdhër Nr. 422 datë 01.09.2011 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës. Institucioneve ju hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



31 31.08.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit  
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Drejtësi” 
ofruar nga  Shkolla  e Lartë Private “Vitrina” 

31.08.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi” dhe 
Shkolla e Lartë Private “Vitrina” janë licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 608, datë 06.05.2009 dhe janë akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 56, datë 
06.02.2013. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 539, 
datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

32 24.08.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Drejtësi” 
dhe programit të studimit të ciklit të dytë Master i 
Shkencave në “E Drejtë Penale” ofruar nga 
SHLUP “Universiteti Kristal"

07.09.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005 si program i ciklit të parë të studimit (Juridik, 3 vite 
akademike), është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 76, datë 09.04.2009 dhe akredituar 
me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 393, 
datë 29.07.2010 (bazuar në VKA Nr. 86 datë 18.06. 2010 për heqjen e 
kushteve.  
Programi i studimit Master i Shkencave në “E Drejtë Penale” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 287, datë 
28.04.2010 dhe është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 420, datë 01.09.2011.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, pasi 
kjo çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



33 07.09.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit të lartë ish 
- SHLUP “Universiteti Kristal” 

16.09.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është 
licencuar me shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 
prot, datë 01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar 
me Urdhër Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me 
kusht me Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, pasi 
kjo çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

34 17.09.2021
Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit në  “Financë”, ofruar nga SHLUJ 
“Universiteti Kristal”

22.09.2021

Ju informojmë se programi i studimit “Bachelor” në “Financë”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 
06.12.2005. Programi është akredituar me kusht me Urdhër Nr. 395, 
datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, ndryshuar me 
Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 
SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të 
Akreditimit Nr. 481, datë 03.05.2013.
Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me VKM Nr. 
539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



35 23.09.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit të lartë ish 
- SHLUP “Universiteti Kristal” 

04.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është 
licencuar me shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 
prot, datë 01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar 
me Urdhër Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me 
kusht me Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

36 23.09.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” dhe institucionit të arsimit të lartë ish 
- SHLUP “Universiteti Kristal” 

04.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është 
licencuar me shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 3890/1 
prot, datë 01.12.2006, si program i ciklit të parë të studimit, ndryshuar 
me Urdhër Nr. 289, datë 07.09.2009. Programi është akredituar me 
kusht me Urdhër Nr. 395, datë 26.11.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, ndryshuar me Urdhër Nr. 186, datë 25.04.2011 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës.
Shkolla e Lartë Universitare Jopublike “Universiteti Kristal”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 761, datë 
06.12.2005. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



37 12.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë në “Drejtësi”, ofruar 
nga SHLUJ “Universiteti Kristal”

13.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 
06.12.2005 si program i ciklit të parë të studimi (Juridik, 3 vite 
akademike) dhe është akredituar me Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010 të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 
SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të 
Akreditimit Nr. 481, datë 03.05.2013.
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

38 15.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të dytë Master Profesional në 
“Psikologji Ligjore” dhe institucionit të arsimit të 
lartë, Universiteti i Tiranës

15.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në “Psikologji 
Ligjore” është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit Sportit dhe 
Rinisë  (UMASR) Nr. 660, datë 11.10.2018. Ky program studimi nuk 
ka kaluar asnjë proces vlerësimi me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë 
në Arsimin e Lartë.
Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 201, datë 30.05.1957 dhe është akredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 62, datë 21.09.2017 dhe riakredituar me 
Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 84, datë 27.10.2018.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

39 15.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të dytë Master Profesional në 
“Psikologji Ligjore” dhe institucionit të arsimit të 
lartë, Universiteti i Tiranës

15.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në “Psikologji 
Ligjore” është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit Sportit dhe 
Rinisë  (UMASR) Nr. 660, datë 11.10.2018. Ky program studimi nuk 
ka kaluar asnjë proces vlerësimi me Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë 
në Arsimin e Lartë.
Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 201, datë 30.05.1957 dhe është akredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 62, datë 21.09.2017 dhe riakredituar me 
Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 84, datë 27.10.2018.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



40 15.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të dytë Master Profesional në 
“Psikologji Klinike” dhe institucionit të arsimit të 
lartë, Universiteti Privat Albanian University

15.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në “Psikologji 
Klinike” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) 
Nr. 89, datë 10.02.2010, dhe riorganizuar me Shkresë të Ministrisë së 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 6313/2 Prot., datë 18.07.2018. Programi 
është akredituar me Urdhër Nr. 327 datë 07.08.2012 të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës dhe është riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 19 datë02.03.2019. 
Universiteti Privat “Albanian University”, është licencuar me Vendim 
të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 197, datë 10.04.2004, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 90, datë 
20.10.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 01, datë 24.01.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

41 21.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë në “Drejtësi”, ofruar 
nga SHLUJ “Universiteti Kristal”

29.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 
06.12.2005 si program i ciklit të parë të studimi (Juridik, 3 vite 
akademike) është akredituar me kusht me Urdhër Nr. 76, datë 
09.04.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe akredituar me 
Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 
SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të 
Akreditimit Nr. 481, datë 03.05.2013.
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



42 27.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit  
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Mësuesi – 
Cikli i Ulët” ofruar nga shkolla e lartë private 
“Vitrina” 

27.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Mësuesi – Cikli i 
Ulët” është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
Nr. 177, datë 26.04.2012 dhe nuk ka kaluar asnjë proces akreditimi. 
Shkolla e lartë private “Vitrina” është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 608, datë 06.05.2009 dhe është akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 56, datë 
06.02.2013. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

43 27.10.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit  
të studimit  të ciklit të parë Bachelor në “Infermier 
i Përgjithshëm” ofruar nga Shkolla e Lartë Nëna 
Mbretëreshë, Geraldinë

27.10.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermier i 
Përgjithshëm” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
(VKM) Nr. 1133, datë 05.08.2008, si program i ciklit të parë të 
studimit dhe është kryer një proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, 
për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të Akreditimit (VKA) Nr. 
428, datë 11.01.2013. ASCAL nuk disponon një Urdhër të Ministrisë 
përgjegjëse për arsimin, konform legjislacionit në fuqi të periudhës 
përkatëse. Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

44 02.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit  
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Shkenca 
Juridike” ofruar nga Universiteti Privat “Albanian 
University” filiali Berat 
Jepet informacion për statusin e akreditimit të 
programit  të studimit
  të ciklit të parë Bachelor në “Shkenca Juridike” 
ofruar nga  
  Universiteti Privat “Albanian University” filiali 
Berat 

11.11.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Shkenca Juridike” 
është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 
199, datë 16.05.2012 dhe nuk ka kaluar asnjë proces akreditimi me 
ASCAL. 
Universiteti Privat “Albanian University” filiali Berat është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 697 datë 18.06.2009. 
Universitetit Privat “Albanian University” filiali Berat i është pezulluar 
veprimtaria me VKM Nr. 540, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

45 04.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Mjekësisë

11.11.2021
Ju informojmë se Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 48, datë 23.01.2013 dhe është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 69, datë 21.09.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



46 05.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti 
“Aleksandër Moisiu”

11.11.2021

Ju informojmë se Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 801 datë 
20.12.2005 dhe është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 10, datë 04.07.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

47 10.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit  
të studimit  të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri” ofruar nga Institucioni Privat i 
Arsimit të Lartë “Shkolla e Lartë Amerikane e 
Tiranës” 

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” dhe 
IPAL “Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës” janë licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 259, datë 27.02.2008 dhe 
janë akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(UMASh) Nr. 209, datë 12.05.2011. 
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

48 12.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në “Shkenca 
Politike” dhe institucionit të arsimit të lartë, 
ShLUP “Universiteti “Marin Barleti”

15.11.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Shkenca Politike”  
është licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(MASH) Nr. 2365, datë 12.04.2006 me emërtimin Politolog, është 
akredituar Urdhër Nr. 288 datë 04.09.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës me emërtim Diplomë e Nivelit të Parë në Shkenca Politike 
dhe akredituar periodikisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Sportit (UMAS) Nr. 561 datë 30.11.2016.

ShLUP “Universiteti “Marin Barleti”, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 571, datë 12.08.2005 dhe është 
akredituar Urdhër Nr. 288 datë 04.09.2009 të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës dhe riakredituar me me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 
9, datë 07.04.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

49 15.11.2021
Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor në "Drejtësi", 
ofruar nga SHLUJ "Justiniani I"

18.11.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në Drejtësi, është 
licencuar me VKM nr.156, datë 15.03.2006 me kohëzgjatje 4 vite 
akademike. Me UMASH dhe shkresës nr. 121, datë 15.05.2009, 
programi I studimit "Drejësi" ndryshon ne program të ciklit të parë në 
"Drejtësi" me kohezgjatje 3 vite akademike. Programi është akredituar 
me UMASH nr. 228, datë 22.07.2009.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



50 22.11.2021

Informacion për statusin e akreditimit të programit 
të studimit të ciklit të parë në “Drejtësi”, ofruar 
nga SHLUJ “Universiteti Kristal”

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 761, datë 
06.12.2005 si program i ciklit të parë të studimi (Juridik, 3 vite 
akademike) është akredituar me kusht me Urdhër Nr. 76, datë 
09.04.2009 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës dhe akredituar me 
Urdhër Nr. 393, datë 29.07.2010 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 

SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 761, datë 06.12.2005 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një Vendim të Këshillit të 
Akreditimit Nr. 481, datë 03.05.2013.
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri e
Përgjithshme” , është licencuar me Vendim të Këshillit të
Ministrave Nr. 797, datë 22.07.2009 si program i ciklit të parë të
studimit dhe është akredituar me Urdhër Nr. 422 datë 01.09.2011
të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.
Kolegjet Profersionale, Private, Medicom janë licencuar me
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 797, datë 22.07.2009, dhe
janë akredituar me Urdhër Nr. 422 datë 01.09.2011 të Ministrit të
Arsimit dhe Shkencës. Institucioneve ju hiqet licenca për
ushtrimin e veprimtarisë me Vendim të Këshillit të Ministrave
Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Bachelor në “Infermieri e 
Përgjithshme”, dhe ish - institucionit të arsimit të 
lartë, Kolegjet Profersionale, Private, Medicom.

14.12.202151 02.12.2021



52 03.12.2021

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri 
Komjuterike”, dhe institucionit të arsimit të lartë, 
Universiteti “EPOKA”

03.12.2021

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike”, 
është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 281, datë 12.03.2008, 
me kohëzgjatje 4 vite akademike dhe riorganizuar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës Nr. 213, datë 25.05.2012 si program i ciklit të parë me 
emërtimin Bachelor në “Inxhinieri Kompjuterike” me kohëzgjatje 3 vite 
akademike. Ky program studimi është akredituar me urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës Nr. 260, datë 07.06.2011 dhe akredituar periodikisht me 
Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 78, datë 21.09.2017 dhe Vendim të Bordit 
të Akreditimit Nr. 29, datë 12.03.2021.
Universiteti “EPOKA” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr. 281, datë 12.03.2008, riorganizuar me Urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe 
Sportit Nr. 116, datë 13.03.2017 dhe është akredituar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimt dhe Shkencës Nr. 260, datë 07.06.2011 dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 92, datë 20.10.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

53 20.12.2021

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti Katolik 
“Zoja e Këshillit të Mirë”

20.12.2021

Ju informojmë se Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 567, datë 27.08.2004 dhe është 
akredituar me:
- Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 8293 Prot, datë 22.11.2006.
- Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 375, datë 18.10.2007
Me shkresë Nr. Prot. 2059/3, datë 23.12.2013 administruar në Agjencinë Publike të 
Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL) me Nr. 326 Prot, datë 24.12.2013, institucioni 
dërgon kërkesë për riakreditim institucional dhe të programeve të studimit. 
APAAL me shkresë Nr. 326/1 Prot, datë 26.12.2013, i bën me dije institucionit se 
Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) me shkresë Nr. 4920 Prot, datë 27.09.2013, ka 
pezulluar të gjitha procedurat e vlerësimit dhe të akreditimit deri në një njoftim të ri. 
Pas rifillimit të procedurave të vlerësim të jashtëm, institucioni i është nënshtruar 
procesit të vlerësimit në kuadër të akreditimit. Këshilli i Akreditimit (KA) me Vendim 
Nr. 118, datë 18.12.2015, i rekomandom MAS akreditimin e institucionit. Si pasojë e 
mos nxjerrjes së një urdhri akreditimi nga Ministria e Arsimit dhe Sportit brenda afatit 
1 mujor, KA ka shpallur me Vendim Nr. 118/1, datë 18.02.2016 akreditimin e 
institucionit. 
Pas shpalljes së vendimit të KA, Ministria e Arsimit dhe Sportit me Urdhër të Nr. 136, 
datë 25.03.2016 akrediton institucionalisht Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të 
Mirë”.
Në vitin 2017 Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” i nënshtrohet akreditimit 
periodik me Agjencinë Britanike të Akreditimit (QAA) dhe ASCAL. Me Vendim të 
Bordit të Akreditimit Nr. 112, datë 15.12.2017 Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të 
Mirë” akreditohet me kohëzgjatje 6 vite akademike. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



54 20.12.2021

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës 21.12.2021

Ju informojmë se “Universiteti Politeknik i Tiranës” , është
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë
15.07.1991 dhe është akredituar me Vendim të Bordit të
Akreditimit Nr. 13, datë 07.04.2017. Aktualisht ka përfunduar
procesin e vlerësimit të jashtëm periodik institucional dhe është
në pritje të vendimmarrjes nga Bordi i Akreditimit.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë































 AL Arsimi i Lartë

SPA Specializim Afatgjatë
DNP Diplomë e Nivelit të Parë
DIND Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë

Shkollë e Lartë Private

IAL Institucion i Arsimit të Lartë
KU Kolegj Universitar

ShLP

VBA (VKA) Vendim i Bordit të Akreditimit (Vendim i Këshillit të Akreditimit)
RSh Republika e Shqipërisë
VKM Vendim i Këshillit të Ministrave

UET Universiteti Europian i Tiranës
ShLUP Shkollë e Lartë Universitare Private
ShLUJ Shkollë e Lartë Universitare, Jopublike

MASR (MAS/MASh)    
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)


