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1 05.01.2022

Kërkohet 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” 

11.01.2022

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. 
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

2 06.01.2022

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

11.01.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 30.05.1957, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 84, datë 27.10.2018.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

3 07.01.2022

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

11.01.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës , është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 
30.05.1957, është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
(VBA) Nr. 62, datë 21.09.2017 dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 84, datë 27.10.2018.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

4 07.01.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit  të studimit  të ciklit të dytë Msc 
"Inxhinieri Informatike" ofruar nga SHLUJ " 
Universiteti Kristal"

17.01.2022

Ju informojmë se programi i studimit Msc "Inxhinieri Informatike", 
është licencuar me VKM Nr. 907, datë 26.08.2009, dhe nuk ka kaluar 
asnjë proces akreditimi.  SHLUJ " Universiteti Kristal" është licencuar 
me VKM nr. 761, datë 06.12.2009 dhe ka kryer një proces vlerësimi 
institucional për të cilin ka vetëm një VKA 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

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
2022



5 14.01.2022

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

21.01.2022

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 akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 92, datë 20.10.2017, dhe Vendim të Bordit të 
Akreditimit Nr. 54, datë 16.12.2021.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

6 24.01.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Master i Shkencave në 
“Arkitekturë dhe Dizajn Urban”, dhe institucionit 
të arsimit të lartë, Universiteti Polis

31.01.2022

Ju informojmë se programi i studimit Master i Shkencave i Integruar në 
“Arkitekturë dhe Dizajn Urban”, është licencuar me Urdhër të Ministrit 
të Arsimit dhe Shkencës Nr. 102, datë 24.04.2009. Ky program studimi 
është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 
227, datë 22.07.2009 dhe akredituar periodikisht me Urdhër të Ministrit 
të Arsimit dhe Sportit Nr. 268, datë 20.05.2016.
Universiteti Polis është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
Nr. 698, datë 11.10.2006, është akredituar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimt dhe Shkencës Nr. 227, datë 22.07.2009 dhe akredituar 
periodikisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 267, datë 
20.05.2016, dhe Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 113, datë 
15.12.2017.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



7 10.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës.

16.02.2022

Ju informojmë se “Universiteti Politeknik i Tiranës”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë 15.07.1991 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 13, datë 07.04.2017 
dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 1, 
datë 07.01.2022.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

8 13.12.2021

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Bachelor në “Mësuesi për 
Arsimin Fillor”, dhe Master Profesional në 
“Edukim” ofruar nga institucioni i arsimit të lartë, 
SHLUP Universiteti Kristal

04.02.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Mësuesi për 
Arsimin Fillor”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 795, datë 22.07.2009. Ky program studimi është 
akredituar me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 468, datë 
18.10.2012 .
Programi i studimit Master Profesional në “Edukim”, është licencuar 
me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 310, datë 
04.07.2011. Ky program studimi është akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 550, datë 15.11.2012 .

Institucionit i hiqet licenca për ushtrimin e veprimtarisë me VKM Nr. 
539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

9 16.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti Ismail 
Qemali, Vlorë.

02.03.2022

Ju informojmë se “Universiteti Ismail Qemali, Vlorë”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.105, datë 28.02.1994 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 71 datë 21.09.2017 
dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 50, 
datë 27.11.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

10 16.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës.

02.03.2022

Ju informojmë se “Universiteti Politeknik i Tiranës”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë 15.07.1991 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 13, datë 07.04.2017 
dhe është akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 1, datë 07.01.2022

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

11 16.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti Ismail 
Qemali, Vlorë.

02.03.2022

Ju informojmë se “Universiteti Ismail Qemali, Vlorë”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.105, datë 28.02.1994 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 71 datë 21.09.2017 
dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 50, 
datë 27.11.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



12 16.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Politeknik i Tiranës.

02.03.2022

Ju informojmë se “Universiteti Politeknik i Tiranës”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 215, datë 15.07.1991 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 13, datë 07.04.2017 
dhe është akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 1, datë 07.01.2022

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

13 16.02.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti Ismail 
Qemali, Vlorë.

02.03.2022

Ju informojmë se “Universiteti Ismail Qemali, Vlorë”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.105, datë 28.02.1994 është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 71 datë 21.09.2017 
dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 50, 
datë 27.11.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

14 16.02.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Master i Shkencave në 
“Inxhinieri Informatike” dhe institucionit të 
arsimit të lartë, Universiteti “Metropolitan 
Tirana”.

02.03.2022

Ju informojmë se programi i studimit Master i Shkencave në 
“Inxhinieri Informatike”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës Nr. 197, datë 28.05.2013. Ky program studimi 
është akredituar me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 10, 
datë 07.01.2016.
Universiteti “Metropolitan Tirana”, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 357, datë 12.05.2010 si Shkollë e 
Lartë Private e Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana”, 
është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 8, 
datë 07.01.2016 dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr. 117, datë 15.12.2017. Shkolla e Lartë Private e 
Arsimit të Lartë “Universiteti Metropolitan Tirana” është riorganizuar 
me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 195, datë 01.04.2019 
në Universiteti “Metropolitan Tirana” dhe është akredituar periodikisht 
me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 45, datë 05.07.2019.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



15 24.02.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Bachelor në Administrim 
Biznesi me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. 
Marketing; ç. Menaxhim; d. Ekonomiks dhe 
institucionit të arsimit të lartë, Universiteti i New 
York-ut në Tiranë

03.03.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në Administrim Biznesi 
me profile: a. Kontabilitet; b. Financë; c. Marketing; ç. Menaxhim; d. 
Ekonomiks, është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
(VKM) Nr. 397, datë 15.08.2002, dhe është akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 385, datë 10.10.2006.
Universiteti i New York-ut në Tiranë, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 397, datë 15.08.2002. Sipas 
legjislacionit në fuqi çdo institucion i arsimit të lartë apo program 
studimi në arsimin e lartë publik dhe privat, përpara lëshimit të 
diplomave të para, i nënshtrohet procesit të akreditimit të parë. 
Akreditimi i parë i jep të drejtën një institucioni publik ose privat të 
arsimit të lartë të lëshojë diploma të njohura në Republikën e 
Shqipërisë. Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 385, 
datë 10.10.2006 institucionit i njihet diploma.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

16 24.02.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Bachelor në Financë Bankë 
dhe institucionit të arsimit të lartë, Universiteti 
Europian i Tiranës

03.03.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në Financë Bankë, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 255, datë 
27.02.2008, si program i ciklit të parë të studimit (diplomë e nivelit të 
parë) dhe është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 246, datë 24.07.2009.
Universiteti Europian i Tiranës, është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 636, datë 20.09.2006 dhe është akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 246, datë 24.07.2009.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

17 04.03.2022

Kërkohet informacion mbi fazën aktuale të 
akreditimit të programit të  studimit Bachelor në 
“Inxhinieri Informatike” në profilin Hartim 
Softwere-sh ofruar nga Universiteti Europian i 
Tiranës

18.03.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri 
Informatike” në profilet: " Inxhinieri Telekomunikacioni", " Hartim 
Softwere-sh", Informatikë Ekonomike", Grafikë-Dizajn" aktualisht 
është në fazën e vlerësimit të jashtëm. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



18 15.03.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit 
Universitetit Europian të Tiranës 18.03.2022

Ju informojmë se Universiteti Europian i Tiranës, është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 636, datë 20.09.2006, 
është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(UMASh) Nr. 246, datë 24.07.2009 dhe riakredituar periodikisht me 
Vendime të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 12, datë 07.04.2017 dhe 
VBA Nr. 46, datë 05.07.2019 me vlefshmëri akreditimi deri në datë 
06.04.2022. 
Universiteti Europian i Tiranës me shkresë Nr. 120/3, datë 17.12.2021 
ka vënë në dijeni ASCAL për nisjen e procesit të vlerësimit të jashtëm 
periodik. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

19 15.03.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programeve të studimit të ciklit të parë Bachelor 
në “Informatikë Ekonomike” me profil “Financë 
dhe Bankë” dhe ciklit të dytë Master Profesional 
në “Informatikë e Aplikuar” profili “Siguria e 
Sistemeve të rmacionit” ofruar nga Universiteti 
Europian i Tiranës

18.03.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë 
Ekonomike” me profile a. Menaxhim Biznesi, b. Financë dhe Bankë 
është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(UMASh) Nr. 452, datë 14.09.2011 dhe është akredituar me UMASH 
Nr. 251, datë 14.06.2013, dhe riakredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr. 40, datë 14.05.2020. 
Programi i studimit Master Profesional në Informatikë e Aplikuar me 
profile: a. Dezinjim dhe Zhvillim Aplikimesh; b. Bazë të Dhënash; c. 
Informatikë Sociale është licencuar me UMASh Nr. 408, datë 
22.08.2011 dhe riorganizuar me shkresë të Ministrit të Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë Nr. 8244/2, datë 12.09.2018, me emërtimin Master 
Profesional në “Informatikë e Aplikuar” me profile: a. Dezinjim dhe 
Zhvillim Aplikimesh, b. Menaxhim të dhënash, c. Siguria e Sistemeve 
të Informacionit, d. TV - Multimedia, e. Menaxhim dhe Vlerësim 
Projektesh.
Programi i studimit është akredituar me UMASh Nr. 251, datë 
14.06.2013 dhe riakredituar me VBA Nr. 41, datë 14.05.2020.
Universiteti Europian i Tiranës, është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 636, datë 20.09.2006, është akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 246, datë 
24.07.2009 dhe riakredituar periodikisht me Vendime të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr. 12, datë 07.04.2017 dhe VBA Nr. 46, datë 
05.07.2019.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



20 01.04.2022

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

08.04.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë 
ekonomike”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës Nr. 175, datë 26.04.2012. Ky program studimi është 
akredituar me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 358, datë 
25.09.2015. Aktualisht ky program studimi ka mbaruar procesin e 
vlerësimit të jashtëm dhe është në fazën e vendimmarrjes nga Bordi i 
Akreditimit. Mbështëtur në Vendimin e Bordit të Akreditimit Nr. 2, 
datë 07.04.2017, për “Përcaktimin e kohëzgjatjes dhe afateve të 
vlefshmërisë së akreditimit në kuadër të vendimmarrjes për akreditimin 
i institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve të studimit” pika 4, 
shprehet se: “Për efekt të vlefshmërisë së akreditimit, kur vendimi final 
i Bordit të Akreditimit është pozitiv, Institucionet e Arsimit të Lartë që 
kanë paraqitur kërkesën për akreditimin periodik ose plotësimin e 
rekomandimeve/kushteve, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe që 
kanë qënë në proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, konsiderohen të 
akredituara për periudhën midis akreditimeve.”
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, akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 92, datë 20.10.2017 dhe Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 54, 
datë 16.12.2021.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



21 07.04.2022

Kërkohet 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” 

08.04.2022

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 hiqur licenca për ushtrimin e 
veprimtarisë me VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

22 13.04.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit Master Profesional në 
“Inxhinieri Ndërtimi”, dhe institucionit të arsimit 
të lartë, Universiteti “EPOKA”.

20.04.2022

Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në “Inxhinieri 
Ndërtimi”, është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 90, 
datë 10.02.2012. Ky program studimi është akredituar me urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 268, datë 06.07.2012, dhe 
akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 48, datë 
13.07.2018.

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, akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit 
Nr. 92, datë 20.10.2017 dhe Vendim të Bordit të Akreditimit Nr. 54, 
datë 16.12.2021.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



23 27.04.2022
Kërkohet informacion për akreditimin e programit 
të studimit të ciklit të parë Bachelor 
në“Diplomaci”, ofruar nga SHLUJ “Justiniani I”.  

04.05.2022

 Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Diplomaci” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 174, datë 
19.02.2009 dhe akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 270, datë 29.06.2012.     
SHLUJ “Justiniani I” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 156, datë 15.03.2006, ka kryer proces vlerësimi 
institucional për Fakultetin e Drejtësisë, akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 228, datë 22.07.2009.
Institucionit i është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr. 539, datë 06.08.2014.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

24 05.05.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të  ciklit të parë Bachelor në 
“Administrim Biznesi”, ofruar nga Universiteti 
“Luarasi” 

11.05.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Administrim
Biznesi”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr.
483, datë 12.10.2012, akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Sportit
(UMAS) Nr. 23, datë 19.01.2016 dhe plotësuar kushtet me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit
dhe Sportit (UMAS)  Nr. 434, datë 25.08.2016.
Universiteti “Luarasi” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr.
611, datë 11.09.2003 dhe riorganizuar me MASR Nr. 494 date 
11.10.2019. 
Universiteti “Luarasi” është akredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr.
115, datë 15.12.2017 dhe me VBA Nr. 52, datë 27.11.2020.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi
drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo çështje nuk është 
në kompetencat e
ASCAL. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

25
Kërkohet informacion për vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit

19.05.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit, ju informojmë se duhet ti drejtoheni Qendrës së 
Shërbimeve Arsimore (QSHA), pasi kjo
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje



26
Kërkohet informacion për vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit

19.05.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit, ju informojmë se duhet ti drejtoheni Qendrës së 
Shërbimeve Arsimore (QSHA), pasi kjo
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

27 20.05.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Psikologji Shkollore”, ofruar nga SHLUJ  
“Universiteti Kristal” 

23.05.2022

 Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Psikologji
Shkollore” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
(VKM) Nr. 1134, datë
05.08.2008 dhe akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr.
552, datë 14.11.2011.  
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 dhe Sportit, pasi kjo çështje nuk është 
në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

28 20.05.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Tiranës

23.05.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 30.05.1957, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 
21.09.2017 dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të 
kreditimit (VBA) Nr. 84, datë 27.10.2018. Në lidhje me autenticitetin, 
të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë e saj, lutemi drejtohuni 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo çështje nuk është në 
kompetencat e ASCAL 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

29 24.05.2022
Kërkohet informacion për vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit (Riaplikim / Kthyer e njejta 
pergjigje)

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni vërtetim për rezultatin e 
provimit të shtetit, ju informojmë se duhet ti drejtoheni Qendrës së 
Shërbimeve Arsimore (QSHA), pasi kjo çështje nuk është në 
kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje



30 03.06.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Teknologji informacioni dhe komunikimi”, ofruar 
nga Kolegji Universitar “Bedër”

06.06.2022

 Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Teknologji 
informacioni dhe komunikimi”, është licencuar me Urdhër të Ministrit 
të Arsimit, Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 426, datë 18.07.2018. 
Programi i studimit ka kaluar procesin e vlerësimit të jashtëm në 
kuadër të akreditimit, gjithashtu është marrë vendim nga Bordi i 
Akreditimit në mbledhjen e tij të radhës dhe pritet publikimi i vendimit 
në faqen e ASCAL në ditët në vijim.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

31 19.05.2022
Kërkohet informacion Dokument licencimi
pasuniversitar, dega gjuhë- letërsi

08.06.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Dokument licencimi pasuniversitar, dega gjuhë- letërsi”, ju bëjmë me 
dije se: 
1. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL) ju 
informon në lidhje me licencimin dhe akreditimin e programeve të 
studimit dhe të institucioneve të arsimit të lartë, jo për licencimin 
pasuniversitar sipas kërkesës suaj. 
2. Gjatë shqyrtimit të kërkesës suaj, ju kemi njoftuar që ka mungesë
dokumentacioni, mungon mandat pagesa dhe për këtë ju kemi njoftuar 
edhe me email në datat 20 dhe 30 Maj 2022. Ju kujtojmë së pagesa 
është parakusht për
shqyrtimin e aplikimit tuaj. 

Kthyer 
përgjigje

32 11.06.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Art dhe Dizajn”, ofruar nga Universiteti Polis 

14.06.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Art dhe Dizajn”, 
është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 406, 
datë 26.05.2010, akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 250, datë 14.6.2013 dhe akredituar eriodikisht 
me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 01, datë 01.02.2019.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

33 16.06.2022
Kërkohet informacion për Akreditimin e program 
drejtësi Albanian University

22.06.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Akreditimin e program drejtësi Albanian University”, ju bëjmë me 
dije se: 
Gjatë shqyrtimit të kërkesës suaj, vihet re se ka mungesë 
dokumentacioni, mungon mandat pagesa për këtë shërbim. Ju kujtojmë 
së pagesa është parakusht për shqyrtimin e aplikimit tuaj.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



34 18.06.2022
Kërkohet informacion për  vërtetim dhe
njehsim të diplomës dhe listës së notave të 
përfunduara në Universitetin Kristal

22.06.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Kërkoj vërtetim dhe njehsim të diplomës dhe listës së notave të 
përfunduara në Universitetin Kristal”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë 
në Arsimin e Lartë (ASCAL), ju informon në lidhje me
licencimin dhe akreditimin e programeve të studimit dhe të 
nstitucioneve të arsimit të lartë. 
Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në 
kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

35 23.06.2022
Kërkohet informacion për programin e shkollës 
për programin e studimit Bachelor Universiteti 
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan

01.07.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Duhet programi i shkollës për 3 vite me kreditet për programin e 
studimit Bachelor Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan”, 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), ju 
informon në lidhje me licencimin dhe akreditimin e programeve të 
studimit dhe të institucioneve të arsimit të lartë.  Për sa më sipër, ju 
bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

36 23.06.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë Master 
Profesional në “Menaxhim Biznesi” me profil 
“Menaxhim Arsimi”, ofruar nga Universiteti 
“EPOKA” 

01.07.2022

 Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në 
“Menaxhim Biznesi” me profil “Menaxhim Arsimi”, është licencuar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 175, datë 
26.04.2012 dhe akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 321, datë 13.08.2013. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

37 23.06.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë Master 
Profesional në “Menaxhim Biznesi” me profil 
“Menaxhim Arsimi”, ofruar nga Universiteti 
“EPOKA” 

01.07.2022

 Ju informojmë se programi i studimit Master Profesional në 
“Menaxhim Biznesi” me profil “Menaxhim Arsimi”, është licencuar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 175, datë 
26.04.2012 dhe akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 321, datë 13.08.2013. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



38 06.07.2022
Kërkohet informacion të pajisem me licencën 
përkatëse si dhe mund të bëj konvertimin e 
diplomës në gjuhë tjetër

13.07.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Dua të pajisem me licencën përkatëse si dhe mund të bëj  onvertimin e 
diplomës në gjuhë tjetër”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e 
Lartë (ASCAL), ju informon në lidhje me licencimin dhe akreditimin e 
programeve të studimit dhe të  nstitucioneve të arsimit të lartë. 
Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në 
kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

39 07.07.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti “Fan S. 
Noli”, Korçë 

13.07.2022

 Ju informojmë se Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, është
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 5 datë 
07.01.1992 dhe është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
(VBA) Nr. 65, datë 21.09.2017. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

40 14.07.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Financë” me profil “Informatikë  Ekonomike”, 
ofruar nga Universiteti Europian i Tiranës 

22.07.2022

Ju informojmë se programi i studimit është licencuar me Vendim
të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 255, datë 27.02.2008 me 
emërtimin Financë- Bankë.
Me shkresë të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8244/1 prot, 
datë 04.09.2018 programi është riorganizuar nga Bachelor në “Financë- 
Bankë” në Bachelor në “Financë” me profile: Bankë; Kontabilitet; 
Sigurime; Menaxhim i rganizatave; Informatikë Ekonimike. Programi 
është akredituar me Urdhër Nr. 209, datë 28.04.2016 të Ministrit të 
Arsimit dhe Sportit. 
Universiteti Europian i Tiranës është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 657, datë 28.9.2011, akredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 12, datë 07.04.2017 dhe VBA Nr. 46, 
datë 05.07.2019. Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj 
dhe vlefshmërinë e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe 
Sportit, pasi kjo çështje nuk është në kompetencat e
ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



41 21.07.2022

Kërkohet informacion për për statusin e kreditimit 
të programit të studimit të                  ciklit të parë 
Bachelor në “Drejtësi”, ofruar nga SHLUJ 
“Justiniani I”

25.07.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Drejtësi”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 156, datë 
15.03.2006 me kohëzgjatje 4 vite akademike. Me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës Nr. 121, datë 12.05.2009, programi i studimit 
“Drejtësi” ndryshon në program studimi të ciklit të parë në “Drejtësi”, 
me kohëzgjatje 3 vite akademike. Programi është akredituar me Urdhër 
të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 228, datë 22.07.2009.  
SHLUJ “Justiniani I” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave Nr. 156, datë 15.03.2006, ka kryer proces vlerësimi 
institucional për Fakultetin e Drejtësisë,  akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr. 228, datë 22.07.2009.
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 dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

42 25.07.2022

Kërkohet informacion nëse njihet diploma e marrë 
në Bachelor Inxhinieri Gjeologjike, numri i 
diplomës ______ nga institucionet ndërkombëtare 
a njihet në vëndet si Mbretëria e Bashkuar dhe për 
vazhdimin e ciklit të studimit në master

28.07.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim “A 
njihet diploma e marrë në Bachelor Inxhinieri Gjeologjike, numri i 
diplomës B-1951 nga institucionet ndërkombëtare a njihet në vëndet si 
Mbretëria e Bashkuar dhe për vazhdimin e ciklit të studimit në master”, 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), ju 
informon në lidhje me licencimin dhe akreditimin e programeve të 
studimit dhe të institucioneve të arsimit të lartë. 
Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se në lidhje me autenticitetin, të 
dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë e saj, Lutemi drejtohuni 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo çështje nuk është në 
kompetencat e ASCAL. 

Kthyer 
përgjigje



43 03.08.2022

Kërkohet informacion për licencimin e programit  
të studimit të ciklit të  parë Bachelor në “Shkenca 
Politike” ofruar nga  shkolla e lartë   private 
“Vitrina”  

03.08.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Shkenca Politike”, 
është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 608, 
datë 06.05.2009.
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 dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

44 13.08.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të integruar të ciklit të dytë Master i 
Shkencave në “Stomatologji” ofruar nga  
Universiteti “Aldent” 

29.08.2022

Ju informojmë se programi i integruar i studimit Master i Shkencave në 
“Stomatologji” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
(VKM) Nr. 257, datë 27.02.2008 dhe është akredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimin (VBA) Nr. 25, datë 19.05.2017.
Universiteti “Aldent” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 673, datë 27.09.2006 dhe akredituar me Vendim 
të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 114, datë 15.12.2017.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

45 15.08.2022

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

29.08.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 30.05.1957, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 84, datë 27.10.2018.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



46 29.08.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Administrim Biznesi” me profil Kontabilitet 
Financë ofruar nga Kolegji Universitar “TBU” 

30.08.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Administrim 
Biznesi” me profile: Menaxhim; Marketing; Kontabilitet Financë, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr.794, datë 
06.10.2010, akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(UMASh) Nr. 326, datë 15.08.2013 dhe riakredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimin (VBA) Nr. 33, datë 22.04.2022.
Kolegji Universitar “TBU” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 794, datë 06.10.2010 dhe akredituar me Vendim 
të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 104, datë 10.11.2017 dhe me VBA 
Nr. 56, datë 16.12.2021.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

47 01.09.2022

Kërkohet programi mësimor i lëndëve të 
zhvilluara gjatë viteve 1986/1990 të Shkollës së 
Mesme Bujqësore "Dino Ismaili" dega Agronomi, 
Levan-Fier

07.09.2022

Në vijim të kërkesës suaj, ku ju kërkoni informacion me përshkrim 
“Kam nevoj për programin mësimor të lëndëve të zhvilluara gjatë 
viteve 1986/1990 të Shkollës së Mesme Bujqësore "Dino Ismaili" dega 
Agronomi, Levan-Fier. Nr.amze ___, nr.regjistrit te vecante _____”, 
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL), ju 
informon në lidhje me licencimin dhe akreditimin e programeve të 
studimit dhe të institucioneve të arsimit të lartë.  

Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në 
kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



48 07.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Menaxhim Biznesi” me profil “Menaxhim i  
Organizatave”, ofruar nga Universiteti Europian i 
Tiranës

13.09.2022

Ju informojmë se programi i studimit është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 255, datë 27.02.2008 me emërtimin 
Menaxhim Biznesi. Me shkresë të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë (MASR) Nr. 8244/2 prot, datë 12.09.2018 programi është 
riorganizuar nga Bachelor në “Menaxhim Biznesi” në Bachelor në 
"Menaxhim Biznesi" me profile: a. Menaxhim i Organizatave, b. 
Marketing, c. Turizëm, d. Kontabilitet, e. Informatikë Ekonomike. 
Programi është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit 
(UMAS) Nr.159, datë 07.04.2016 dhe aktualisht është në proces 
riakreditimi.

Universiteti Europian i Tiranës është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 657, datë 28.9.2011, është akredituar me 
Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 12, datë 07.04.2017 dhe 
VBA Nr. 46, datë 05.07.2019. 

Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



49 08.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit në “Drejtësi”, ofruar nga 
Universiteti “Luarasi”

13.09.2022

Ju informojmë se programi i studimit i ciklit të parë në “Drejtësi”, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 611, datë 
11.09.2003 me kohëzgjatje 4 vite dhe është akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 71, datë 18.02.2008.
Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 324, 
datë 21.06.2010 programi ndryshon kohëzgjatjen nga 4 vite në 3 vite 
akademike dhe me urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
(UMASR) Nr. 187, datë 03.07.2020 programi riorganizohet nga 
Bachelor në “Drejtësi” në program i integruar i ciklit të dytë Master i 
Shkencave në “Drejtësi”.

Universiteti “Luarasi” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 611, datë 11.09.2003, akredituar me urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 71, datë 18.02.2008, 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 115, datë 
15.12.2017 dhe me VBA Nr. 52, datë 27.11.2020.

Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

50 08.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti “Luigj 
Gurakuqi”, Shkodër

13.09.2022

Ju informojmë se Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 150, datë 
18.04.1957, është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
(VBA) Nr. 70, datë 21.09.2017 dhe akredituar periodikisht me Vendim 
të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 03, datë 24.01.2020. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



51 13.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Sociologji”, ofruar nga SHLUJ “Universiteti 
Kristal”

14.09.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Sociologji” është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 563, datë 
28.05.2009 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 dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

52 14.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Financë- Bankë”, ofruar nga Universiteti 
Europian i Tiranës

19.09.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në Financë- Bankë është 
licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 255, datë 
27.02.2008.
Programi është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 246, datë 24.07.2009 dhe është riakredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit (UMASR) Nr. 209, datë 
28.04.2016. 

Me shkresë të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 8244/1 prot, 
datë 04.09.2018 programi është riorganizuar nga Bachelor në “Financë- 
Bankë” në Bachelor në “Financë” me profile: Bankë; Kontabilitet; 
Sigurime; Menaxhim i Organizatave; Informatikë Ekonimike.

Universiteti Europian i Tiranës është licencuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave (VKM) Nr. 636, datë 20.9.2006, akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 246, datë 24.07.2009, 
akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 
12, datë 07.04.2017 dhe VBA Nr. 46, datë 05.07.2019.
 
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



53 21.09.2022

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

22.09.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 30.05.1957, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 84, datë 27.10.2018.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

54 26.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të integruar të studimit të ciklit të dytë 
Master i Shkencave në “Stomatologji”, ofruar nga 
Kolegji Universitar “REALD”

29.09.2022

Ju informojmë se programi i integruar i studimit Master i Shkencave në 
“Stomatologji”, ofruar nga Kolegji Universitar “REALD” është licencuar si 
program i integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji”, me 
Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 650, datë 14.09.2011, me kohëzgjatje 
normale 5 vite akademike dhe 300 kredite (ECTS).
 Ky program studimi është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 406, datë 26.07.2016 dhe me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Sportit (UMAS) Nr. 24, datë 24.01.2017 është 
miratuar heqja e kushteve. 
Programi i studimit është riorganizuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 457, datë 27.07.2018, nga program i 
integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji” në program të 
integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”, 
në bashkëpunim me Universita degli Studi di Foggia, me kohëzgjatje normale 
6 vite akademike, 360 kredite (ECTS), në gjuhën shqipe/italiane dhe në fund 
lëshohet diplomë e përbashkët me Universita degli Studi di Foggia. 
Programi i studimit është riorganizuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 259, datë 19.07.2021 nga program i 
integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji dhe Proteza Dentare” 
në program të integruar studimi Master i Shkencave në “Stomatologji”, me 
300 kredite (ECTS), kohëzgjatje normale 5 vite akademike, në gjuhën shqipe, 
ofruar vetëm nga Kolegji Universitar “REALD”. 
Aktualisht, për këtë program studimi Kolegji Universitar “REALD” ka 
aplikuar dhe është në proces akreditimi.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



55 29.09.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti Privat 
“Albanian University”

03.10.2022

Ju informojmë se 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

56 03.10.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti 
“Mesdhetar i Shqipërisë”

04.10.2022

Ju informojmë se Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”, është licencuar 
me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 177, datë 19.02.2009. 
Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë” është akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 124, datë 29.03.2012, 
akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 
105, datë 10.11.2017 me emërtimin “Shkolla e Lartë Private 
Mesdhetare e Shqipërisë”, akredituar me Vendim të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr. 43, datë 13.07.2018 me emërtimin Universiteti 
“Mesdhetari i Shqipërisë” dhe akredituar periodikisht me Vendim të 
Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 18.12.2020. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

57 08.10.2022

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

12.10.2022

Ju informojmë se Universiteti i Mjekësisë, Tiranë është licencuar me 
Vendim të Keshillit të Ministrave (VKM) Nr. 48, datë 23.01.2013 dhe 
është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 69, 
datë 21.09.2017. Aktualisht, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë ka 
përfunduar vlerësimin e jashtëm në kuadër të akreditimit institucional 
periodik dhe është në pritje të vendimmarrjes nga Bordi i Akreditimit. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



58 19.10.2022

Kërkohet informacion  për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Inxhinieri Software”, ofruar nga Universiteti 
“Metropolitan Tirana”

24.10.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Inxhinieri 
Software” në gjuhë angleze, është licencuar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 471, datë 27.07.2018. 
Aktualisht, ka përfunduar vlerësimi i jashtëm në kuadër të akreditimit 
të programit të studimit Bachelor në “Inxhinieri Software” dhe është në 
pritje të vendimmarrjes nga Bordi i Akreditimit. 
Universiteti “Metropolitan Tirana” është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 357, datë 12.05.2010 si Shkollë e 
Lartë Private “Universiteti Metropolitan Tirana”, është akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit (UMAS) Nr. 8, date 
07.01.2016 dhe akredituar periodikisht me Vendim të Bordit të 
Akreditimit (VBA) Nr. 117, datë 15.12.2017. 
Shkolla e Lartë Private “Universiteti Metropolitan Tirana” është 
riorganizuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë 
(UMASR) Nr. 195, datë 01.04.2019 në Universiteti “Metropolitan 
Tirana” dhe është akredituar me VBA Nr. 45, datë 05.07.2019. 
Aktualisht, Universiteti “Metropolitan Tirana” është në proces 
akreditimi periodik.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

59 25.10.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Elektronikë”, ofruar nga SHLUJ “Universiteti 
Kristal”

01.11.2022

, Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Elektronikë” është 
licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (MASh) Nr. 
3890/1 prot, datë 01.12.2006. Programi i studimit është akredituar me 
kusht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 
395, datë 26.11.2009 dhe ndryshuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit 
dhe Shkencës (UMASh) Nr. 186, datë 25.04.2011.

SHLUJ “Universiteti Kristal” 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



60 01.11.2022 Kërkesë për regjistrim për njohjen e krediteve 03.11.2022

Në vijim të kërkesës suaj të datës 25.10.2022, nëpërmjet portalit e-
Albania, ku ju kërkoni informacion me përshkrim “Kërkesë për 
regjistrim për njohjen e krediteve”, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në 
Arsimin e Lartë (ASCAL), ju informon në lidhje me licencimin dhe 
akreditimin e programeve të studimit dhe të institucioneve të arsimit të 
lartë.  

Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në 
kompetencat e ASCAL

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

61 01.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë Master i 
Shkencave në “E Drejtë Publike dhe 
Ndërkombëtare” me profil “E Drejtë Penale”, 
ofruar nga Universiteti Europian i Tiranës

03.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Master i Shkencave në “E Drejtë Publike 
dhe Ndërkombëtare” me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe 
Kushtetuese; c. E Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 74, datë 21.01.2009 me 
emërtimin “E drejtë publike dhe ndërkombëtare”. Programi riorganizohet me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 496, datë 
07.10.2011 në Master i Shkencave në “E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare” 
me profile: a. E Drejtë Penale; b. E Drejtë Publike dhe Kushtetuese; c. E 
Drejtë Ndërkombëtare dhe Europiane, ndryshuar me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 607, datë 04.12.2017. 

Programi i studimit është akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 68, datë 14.02.2011 dhe akredituar me Vendim të 
Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 35, datë 13.07.2018.

Universiteti Europian i Tiranës është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 636, datë 20.9.2006, akredituar me Urdhër të Ministrit 
të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 246, datë 24.07.2009, akredituar 
periodikisht me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 12, datë 
07.04.2017 dhe VBA Nr. 46, datë 05.07.2019.
 
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë e saj, 
lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo çështje nuk është 
në kompetencat e ASCAL. 

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



62 05.11.2022

Kërkohet informacion  për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Elektronikë”, ofruar nga SHLUJ  “Universiteti 
Kristal”

07.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Elektronikë” është 
licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (MASh) Nr. 
3890/1 prot, datë 01.12.2006. 
Programi i studimit është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 395, datë 26.11.2009 dhe 
ndryshuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) 
Nr. 186, datë 25.04.2011.

SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) 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.

Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



63 07.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të pare Bachelor në 
“Informatikë Ekonomike”, ofruar nga Universiteti 
“Luarasi”

07.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë 
Ekonomike”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë (UMASR) Nr. 417, datë 16.07.2018.
Aktualisht programi është në proces akreditimi pranë ASCAL.

Universiteti “Luarasi” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 611, datë 11.09.2003, akredituar me urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 71, datë 18.02.2008, 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 115, datë 
15.12.2017 dhe me VBA Nr. 52, datë 27.11.2020.
Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë 
Ekonomike”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë (UMASR) Nr. 417, datë 16.07.2018.
Aktualisht programi është në proces akreditimi pranë ASCAL.

Universiteti “Luarasi” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 611, datë 11.09.2003, akredituar me urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 71, datë 18.02.2008, 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 115, datë 
15.12.2017 dhe me VBA Nr. 52, datë 27.11.2020.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

64 11.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Psikologji Shkollore”, ofruar nga SHLUJ 
“Universiteti Kristal”

17.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Psikologji 
Shkollore” është licencuar me Vendim të Këshillit të Ministrave 
(VKM) Nr. 1134, datë 05.08.2008 dhe akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 552, datë 14.11.2011.  
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 dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



65 14.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri”, ofruar nga SHLUJ “Universiteti 
Kristal”

21.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri” është 
licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (MASh) Nr. 
3890/1 prot, datë 01.12.2006 me kohëzgjatje 3.5 vite, ndryshuar me 
Urdhër MASh Nr. 289, datë 07.09.2009 me kohëzgjatje 3 vite.
Programi i studimit është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 395, datë 26.11.2009 dhe 
ndryshuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) 
Nr. 186, datë 25.04.2011.

SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) 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.

Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës Tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

66 18.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Informatikë Ekonomike”, ofruar nga Universiteti 
“EPOKA”

21.11.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë 
Ekonomike”, është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 175, datë 26.04.2012 dhe akredituar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë (UMASR) Nr. 358, 
datë 25.09.2015. 
Aktualisht, ka përfunduar procesi i akreditimit periodik të proramit të 
studimit dhe është në pritje të vendimmarrjes nga Bordi i Akreditimit.

Universiteti “EPOKA” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Akreditimit (VKM) Nr. 281, datë 12.03.2008, akredituar me Urdhër të 
Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 260, datë 07.06.2011; 
Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 92, datë 20.10.2017 dhe 
VBA Nr. 54, datë 16.12.2021.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë



67 21.11.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Tiranës

22.11.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me Vendim të 
Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 30.05.1957, është 
akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) 
Nr. 84, datë 27.10.2018. 
Aktualisht, Universiteti i Tiranës është në proces akreditimi periodik 
institucional

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

68 30.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë SHLUJ 
“Universiteti Kristal”

06 .12.2022

Ju informojmë se SHLUJ “Universiteti Kristal” është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) 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

69 01.12.2022
Kërkohet informacion se ku klasifikohet kjo 
diploma ime, Si i arsim i mesëm apo arsim i Lartë, 
për efekt pagese.

06.12.2022

Ju bëjmë me dije programi i studimit me karakter profesional në 
“Teknologji Laborator” ofruar nga Universiteti i Elbasanit “Aleksandër 
Xhuvani” është licencuar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 233, datë 27.05.2011 dhe aktualisht është në 
proces akreditimi pranë ASCAL.
Në lidhje me autenticitetin, të dhënat e diplomës tuaj dhe vlefshmërinë 
e saj, Lutemi drejtohuni Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, pasi kjo 
çështje nuk është në kompetencat e ASCAL.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

Në Agjencinë e Sigurimit të Cilësië në Arsimit e Lartë (ASCAL), është regjistruar kërkesa Juaj e datës 01.12.2022, nëpërmjet portalit e-Albania, në të cilën, Ju kërkoni informacion me përshkrim “
Për sa më sipër, ju bëjmë me dije se kërkesa juaj nuk është në kompetencat e ASCAL. Lutemi drejtohuni Universitetit ku keni ndjekur studimet.

71 02.12.2022
Kërkohet vërtetim kreditesh për arsye 
licensimi si Mjek Specialist

06.12.2022 Në Agjencinë e Sigurimit të Cilësië në Arsimit e Lartë (ASCAL), është regjistruar kërkesa Juaj e datës 02.12.2022, nëpërmjet portalit e-Albania, në të cilën, Ju kërkoni informacion me përshkrim “
Kthyer 

përgjigje
200 lekë

72 26.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e 
akreditimit të programit të studimit të ciklit të 
parë Bachelor në “Infermieri e Përgjithshme”, 
ofruar nga kolegjet profesionale, private 
“Medicom”

19.12.2022 Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri e Përgjithshme” 
Kthyer 

përgjigje
200 lekë

70 200 lekë
Kthyer 

përgjigje
Kerkohet informacion për programin e 
studimit të detajuar për arsye studimi në 

06.12.202201.12.2022



73 29.11.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Infermieri e Përgjithshme”, ofruar nga kolegjet 
profesionale, private “Medicom”

19.12.2022 Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Infermieri e Përgjithshme” 
Kthyer 

përgjigje
200 lekë

74 15.12.2022

Kërkohet informacion  për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Drejtësi”, ofruar nga Shkolla e Lartë  
Universitare Jopublike (SHLUJ) “Universiteti 
Kristal

19.12.2022 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 studimi (
Kthyer 

përgjigje
200 lekë

75 18.12.2022

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

22.12.2022

Ju informojmë se Universiteti i Tiranës, është licencuar me 
Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) Nr. 201, datë 
30.05.1957, është akredituar me Vendim të Bordit të Akreditimit 
(VBA) Nr. 62, datë 21.09.2017 dhe akredituar periodikisht me 
Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 84, datë 27.10.2018.
Aktualisht, Universiteti i Tiranës ka përfunduar procesin e 
vlerësimit të jashtëm në kuadër të akreditimit institucional 
periodik dhe është në pritje të vendimmarrjes nga Bordi i 
Akreditimit.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë

76 21.12.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Elektronikë”, ofruar nga SHLUJ “Universiteti 
Kristal”

22.12.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Elektronikë” 
është licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(MASh) Nr. 3890/1 prot, datë 01.12.2006. Programi i studimit 
është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 395, datë 26.11.2009 dhe ndryshuar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 186, 
datë 25.04.2011.

SHLUJ “Universiteti Kristal” 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



77 22.12.2022

Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë Bachelor në 
“Informatikë”, ofruar nga SHLUJ  “Universiteti 
Kristal”

22.12.2022

Ju informojmë se programi i studimit Bachelor në “Informatikë” 
është licencuar me Shkresë të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës 
(MASh) Nr. 3890/1 prot, datë 01.12.2006. Programi i studimit 
është akredituar me kusht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës (UMASh) Nr. 395, datë 26.11.2009 dhe ndryshuar me 
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 186, 
datë 25.04.2011. 

SHLUJ “Universiteti Kristal” 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

78 28.12.2022
Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në 
“Drejtësi”, ofruar nga Universiteti “Barleti”

09.01.2022

Programi i studimit është licencuar me Shkresë të Ministrit të 
Arsimit dhe Shkencës Nr. 2365 prot, datë 12.04.2006, është 
akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit të Shkencës 
(UMASh) Nr. 288, datë 04.09.2009, ndryshuar me UMASh Nr. 
320, datë 18.06.2010, me vlefshmëri të akreditimit 6 vite sipas 
legjislacionit të kohës.
Universiteti “Barleti” është licencuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave (VKM) Nr. 571, datë 12.08.2005 dhe është akredituar 
me:
- Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës (UMASh) Nr. 288, 
datë 04.09.2009;
- Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 9, datë 07.04.2017;
- Vendim të Bordit të Akreditimit (VBA) Nr. 60, datë 
16.12.2021.
Institucionet e interesuara mund t’i drejtohen ASCAL përmes 
kontakteve zyrtare për hollësi ose informacione të detajuara në 
lidhje me akreditimin e institucioneve dhe programeve të 
studimit.

Kthyer 
përgjigje

200 lekë





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


























 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) Ministria e Arsimit dhe Sportit
ASCAL (APAAL)
BA (KA) Bordi i Akreditimit (Këshilli i Akreditimit)


