
AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 

Viti 2017 

Nr. 

Data e 

regjistrimit 

të kërkesës 

 

Objekti 

 

Data e kthimit të përgjigjes 
Statusi i   

kërkesës 

 

Tarifa* 

(lekë) 

 

1 17.01.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e UP Albanian 

University dhe akreditimin e programit të studimit të 

ciklit të dytë në Stomatologji ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 23.01.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi MSc në 

Stomatologji është licencuar me VKM 

nr.197, dt.10.04.2004; riorganizuar me 

UMASh nr.197, datë 07.04.2010 dhe 

akredituar me UMASh nr.388, dt. 

23.07.2010. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 

2 20.01.2017 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

IAL Universiteti i Sporteve të Tiranës (UST). 

 

Dt. 23.01.2017: 

Aktualisht UST është në proces të 

vlerësimit të jashtëm në kuadër të 

akreditimit institucional me agjencinë 

britanike të sigurimit të cilësisë QAA, 

sipas parashikimeve të kontratës që MAS 

ka nënshkruar me këtë Agjenci. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 

3 20.01.2017 

1. Kërkohet informacion për akreditimin e programit të 

studimit Master Profesional në Mbrojtja e Bimëve dhe 

Fitofarmacia (kohë e pjesshme), ofruar nga Universiteti 

Bujqësor i Tiranës. 

 

Dt. 30.01.2017: 

APAAL nuk ka kryer ndonjë proces 

akreditimi për këtë program studimi 

ofruar nga ky IAL. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 

4 23.01.2017 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

IAL Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT). 

 

Dt. 23.01.2017: 

Aktualisht UMT është në proces të 

vlerësimit të jashtëm në kuadër të 

Kthyer 

përgjigje 
0 



akreditimit institucional me agjencinë 

britanike të sigurimit të cilësisë QAA, 

sipas parashikimeve të kontratës që MAS 

ka nënshkruar me këtë Agjenci. 

 

5 10.02.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e ShLUP 

Universiteti Kristal dhe akreditimin e programit të 

studimit të ciklit të parë në Menaxhim Biznesi ofruar nga 

ky institucion. 

 

Dt. 14.02.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 dhe i hiqet licenca me 

VKM nr.539, datë 06.08.2014. Kurse 

programi BSc në Menaxhim Biznesi është 

licencuar me VKM nr.761, dt.06.12.2005; 

akredituar me kusht sipas UMASh nr.395, 

datë 26.11.2009 dhe janë hequr kushtet 

me UMASh nr.156, dt. 14.04.2011. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 

6 03.02.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e ShLUP 

Justicia dhe akreditimin e programit të studimit të ciklit 

të parë në Drejtësi ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 14.02.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.671, 

dt.29.09.2006. Kurse programi BSc në 

Drejtësi është licencuar me VKM nr.671, 

dt.29.09.2006; riorganizuar me UMASh 

nr.103, datë 24.04.2009 dhe akredituar me 

UMASh nr.200, datë 09.04.2010. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 

7 20.02.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e UP Epoka dhe 

akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë në 

Financë-Bankë ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 21.02.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.281, 

dt.12.03.2008 dhe akredituar me UMASh 

nr.260, datë 07.06.2011. Kurse programi 

BSc në Financë-Bankë është licencuar me 

VKM nr.281, dt.12.03.2008; riorganizuar 

me UMASh nr.312, datë 27.07.2012 dhe 

akredituar me UMASh nr.260, datë 

07.06.2011. 

 

Kthyer 

përgjigje 
0 



8 08.03.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e ShLUP 

Universiteti Kristal dhe akreditimin e programit të 

studimit të ciklit të parë në Laborant Mjekësor ofruar nga 

ky institucion. 

 

Dt. 17.03.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 dhe i hiqet licenca me 

VKM nr.539, datë 06.08.2014. Kurse 

programi BSc në Laborant Mjekësor është 

licencuar me VKM nr.563, dt.28.05.2009. 

Ka një VKA për vlerësimin në kuadër të 

akreditimit, por APAAL nuk disponon 

urdhërin përfundimtar të akreditimit nga 

MAS. 

 

 

Kthyer 

përgjigje 

0 

9 23.03.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e UP Albanian 

University dhe akreditimin e programit të studimit të 

ciklit të parë në Fizioterapi ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 04.04.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi BSc në 

Fizioterapi është licencuar me UMASh 

nr.199, dt.16.05.2012 dhe akredituar me 

kusht me UMAS nr.238, dt. 09.05.2016. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

10 23.03.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e ASA REALD 

dhe akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë 

në Infermieri ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 04.04.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.650, 

dt.14.09.2011. Kurse programi BSc në 

Infermieri është licencuar me VKM 

nr.650, dt.14.09.2011 dhe akredituar me 

kusht, me UMAS nr.398, dt.22.07.2016 

(ndryshuar me UMAS nr.470, 

dt.19.09.2016). Me Urdhër nr.19, 

dt.20.01.2017 të MAS, kushtet e 

akreditimit konsiderohen të plotësuara. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

11 24.03.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin IPAL “Shkolla e 

Lartë “ILLYRIA” dhe akreditimit të programit të 

studimit të ciklit të parë në Shkenca Politike ofruar nga 

ky institucion. 

 

Dt. 04.04.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.1360, 

dt.10.10.2008 dhe i hiqet licenca me 

VKM nr.539, dt.06.08.2014. Kurse 

programi BSc në Shkenca Politike është 

Kthyer 

përgjigje 
200 



licencuar me VKM nr.1360, dt.10.10.2008 

dhe akredituar me UMASh nr.487, 

dt.04.10.2011. 

 

12 24.03.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin ShLUP 

“Justiniani I” dhe akreditimit të programit të studimit në 

Drejtësi ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 04.04.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.156, 

dt.15.03.2006 dhe i hiqet licenca me 

VKM nr.539, dt.06.08.2014. Kurse 

programi i studimit në Drejtësi është 

licencuar me VKM nr.156, dt.15.03.2006 

dhe akredituar me UMASh nr.228, 

dt.22.07.2009. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

13 03.04.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin ShLP “LOGOS” 

dhe akreditimit të programit të studimit të ciklit të parë 

në Informatikë ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 04.04.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.1055, 

dt.29.07.2009. Kurse programi BSc në 

Informatikë është licencuar me VKM 

nr.1055, dt.29.07.2009 dhe akredituar me 

UMASh nr.282, dt.04.07.2012. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

14 10.04.2017 

1. Kërkohet informacion për programin e studimit të 

ciklit të tretë të doktoratës, në Ekonomiks, Universiteti i 

Tiranës. 

 

Dt. 10.04.2017: 

Programi i studimit Doktoratë në 

Ekonomiks ofruar nga Fakulteti i 

Ekonomisë, Universiteti i Tiranës është 

vlerësuar në kuadër të hapjes me VKA 

nr.101, dt.29.10.2010 dhe licencuar 

UMASH nr.607, dt.29.12.2010. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

15 10.04.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e ShLUP 

Universiteti Kristal dhe akreditimin e programit të 

studimit në Farmaci ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 03.05.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 dhe i hiqet licenca me 

VKM nr.539, dt.06.08.2014. Kurse 

programi i studimit Msc Farmaci është 

licencuar me VKM nr.761, dt.06.12.2005 

Kthyer 

përgjigje 
200 



dhe akredituar me UMASh nr.393, 

dt.29.07.2010. 

 

16 25.04.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e KU “Bedër” 

dhe akreditimin e programit të studimit të ciklit të parë 

në Shkenca Islame ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 03.05.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.286, 

dt.06.04.2011. Kurse programi i studimit 

Bsc Shkenca Islame është licencuar me 

VKM nr.286, dt.06.04.2011 dhe 

akredituar me UMASh nr.223, 

dt.04.06.2013. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

17 12.05.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin dhe statusin e 

akreditimit të institucionit të arsimit të lartë Universiteti 

Politeknik i Tiranës. 

 

Dt. 06.06.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.215, 

dt.15.07.1991 dhe është akredituar me 

VBA nr.13, dt.07.04.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

18 17.05.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e UP “Albanian 

University” dhe akreditimin e programit të studimit të 

ciklit të parë në Inxhinieri Elektronike ofruar nga ky 

institucion. 

 

Dt. 14.06.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi BSc në 

Inxhinieri Elektronike është licencuar me 

UMASh nr.411, dt.25.08.2011 dhe 

akredituar me VBA nr.41, dt. 19.05.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

19 17.05.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e Universitetit 

Polis dhe akreditimin e programit të studimit të ciklit të 

dytë në Arkitekturë dhe Dizajn Urban ofruar nga ky 

institucion. 

 

Dt. 06.06.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.698, 

dt.11.10.2006. Kurse programi MSc në 

Arkitekturë dhe Dizajn Urban është 

licencuar me VKM nr.698, dt.11.10.2006 

dhe akredituar me UMASh nr.227, 

dt.22.07.2009 dhe riakredituar me UMAS 

nr.268, dt.20.05.2016. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 



20 19.05.2017 

1. Kërkohet informacion për programin e studimit të 

ciklit të tretë të Doktoratës në “Penale/Kriminalistikë”, 

ofruar nga Universiteti i Tiranës. 

 

Dt. 06.06.2017: 

Programi i studimit në 

“Penale/Kriminalistikë“, me këtë emërtim, 

nuk gjendet në databazën e ASCAL për 

programet e studimit të ofruara nga 

Fakulteti i Drejtësisë, UT. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

21 23.05.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

institucionit të arsimit të lartë Universiteti “Luigj 

Gurakuqi”, Shkodër. 

 

Dt. 06.06.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.150, 

dt.18.04.1957. Aktualisht IAL është në 

proces të vlerësimit të jashtëm në kuadër 

të akreditimit institucional me agjencinë 

britanike QAA, sipas parashikimeve të 

kontratës që MAS ka nënshkruar me këtë 

agjenci. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

22 29.05.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

institucionit të arsimit të lartë UP “Albanian University” 

dhe akreditimit të programit të studimit në “Psikologji 

Klinike” ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 06.06.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi i studimit 

Msc Psikologji Klinike është licencuar me 

VKM nr.597, dt.28.05.2009 dhe është 

akredituar me UMASh nr.327, 

dt.07.08.2012. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

23 19.06.2017 

1. Kërkohet informacion për programin e studimit të 

ciklit të parë në “Drejtësi” dhe ciklit të dytë në “E Drejta 

Kushtetuese dhe Administrative”, ofruar nga Universiteti 

“Luigj Gurakuqi”, Shkodër.  

 

Dt. 20.06.2017: 

Programi i ciklit të parë në “Drejtësi” 

është licencuar me VKM nr.349, 

dt.10.08.1992. Kurse programi i studimit 

të ciklit të dytë në “E Drejta Kushtetuese 

dhe Administrative” është vlerësuar në 

kuadër të hapjes me VKA nr.59, 

dt.08.01.2010 dhe është licencuar me 

VKM nr.682, dt.25.08.2010. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 



24 29.06.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

institucionit të arsimit të lartë Shkolla e Lartë Private 

“Mesdhetare e Shqipërisë”. 

 

Dt. 04.07.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.177, 

dt.13.02.2009 dhe është akredituar me 

UMASh nr.124, dt.29.03.2012. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

25 17.07.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

institucionit të arsimit të lartë “Universiteti Aldent” dhe 

akreditimin e programit të ciklit të parë në “Teknika 

Laboratorike Dentare”. 

 

Dt. 19.07.2017: 

Programi i studimit është akredituar me 

UMAS nr.102, dt.08.03.2016 kurse IAL 

është akredituar me UMAS nr.111, 

dt.11.03.2016. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

26 17.07.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

institucionit të arsimit të lartë “Universiteti Europian i 

Tiranës” dhe akreditimin e programit të ciklit të tretë 

Doktoratë në “Shkenca Sociale”, profili “Psikologji-

Pedagogji”. 

 

Dt. 19.07.2017: 

Programi i studimit është licencuar me 

UMASh nr.503, dt.07.10.2011 dhe është 

akredituar me UMAS nr.47, 

dt.05.02.2015. Kurse IAL është licencuar 

me VKM nr.636, dt.20.09.2016 dhe është 

akredituar me Vendim të BA nr.12, 

dt.07.04.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

27 19.07.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit të ciklit të parë në “Financë 

Kontabilitet”, ofruar nga institucioni privat i arsimit të 

lartë “Shkolla e Lartë ILLYRIA”. 

 

Dt. 19.07.2017: 

Programi i studimit është licencuar me 

VKM nr.393, dt.19.05.2010 dhe është 

akredituar me UMASh nr.237, 

dt.06.06.2013.  

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

28 19.07.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit të ciklit të parë në “Informatikë”, 

ofruar nga “Shkolla e lartë universitare, jobublike 

“Universiteti Kristal””. 

 

Dt. 19.07.2017: 

Programi i studimit është licencuar me 

Shkresë të MASh nr.3890/1 prot., 

dt.01.12.2006, është akredituar me kusht 

me UMASh nr.395, dt.26.11.2009 dhe 

akredituar plotësisht me UMASh nr.186, 

dt.25.04.2011.  

Kthyer 

përgjigje 
200 



29 08.08.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit në “Inxhinieri ndërtimi”, ofruar nga 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti 

Politeknik i Tiranës. 

 

Dt. 09.08.2017: 

ASCAL nuk ka kryer ndonjë proces 

vlerësimi në kuadër të akreditimit për 

programin e studimit. Ndërsa institucioni 

që e ofron, është akredituar me VBA 

nr.13, dt.07.04.2017. 

 

 

Kthyer 

përgjigje 

 

200 

30 30.08.2017 

1. Kërkohet informacion mbi licencimin e UP “Albanian 

University” dhe akreditimin e programit të studimit të 

ciklit të dytë në “Arkitekturë” ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 05.09.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.197, 

dt.10.04.2004. Kurse programi MSc në 

Arkitekturë është licencuar me shkresë 

nr.8981 prot., dt.27.12.2002 dhe është 

akredituar me UMASh nr.388, 

dt.23.07.2010 (ndryshuar me UMASh 

nr.445, dt.01.10.2010) dhe është në proces 

akreditimi periodik. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

31 04.09.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programeve të studimit Bachelor në “Drejtësi”, ofruar 

nga ish-ShLUP “Universiteti Kristal” dhe Master 

Profesional në “Zhvillim Social dhe Urban”, ofruar nga 

Universiteti Polis. 

 

Dt. 05.09.2017: 

Programi i studimit Bachelor në Drejtësi, 

është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 si program i ciklit të parë të 

studimeve (Juridik, 3 vite akademike) dhe 

është akredituar me UMASh nr.393, 

dt.20.12.2010. 

Kurse programi i studimit Master 

Profesional në Zhvillim Social Urban dhe 

Burime Njerëzore, është licencuar me 

VKM nr.406, dt.26.05.2010, riorganizuar 

me Urdhër nr. 588, dt.20.12.2010 dhe 

akredituar me Urdhër nr.250, 

dt.14.06.2013. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

32 14.09.2017 

 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Bachelor në “Infermieri e 

 

Dt. 18.09.2017: 

Programi i studimit Bachelor në 

Kthyer 

përgjigje 
200 



Përgjithshme”, ofruar nga KPP “Medicom”. “Infermieri e Përgjithshme” është 

licencuar me VKM nr.797, dt.22.07.2009 

si program i ciklit të parë të studimeve 

dhe është akredituar me UMASh nr.422, 

dt.01.09.2011. 

IAL është licencuar me VKM nr.797, 

dt.22.07.2009 dhe është akredituar me 

UMASh nr.422, dt.01.09.2011. 

Me VKM nr. 539, dt.06.08.2014, i hiqet 

licenca për ushtrimin e veprimtarisë. 

 

33 15.09.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Master i Shkencave në 

“Stomatologji”, ofruar nga ShLUJ “Universiteti Kristal”. 

 

Dt. 18.09.2017: 

Programi i studimit Master i Shkencave 

në “Stomatologji” është licencuar me 

VKM nr.761, dt.06.12.2005 si program i 

ciklit të dytë të studimit dhe është 

akredituar me UMASh nr.326, 

dt.12.07.2011. 

IAL është licencuar me VKM nr.761, 

dt.06.12.2005 dhe është kryer një proces 

vlerësimi në kuadër të akreditimit 

institucional për të cilin ka vetëm një 

VKA nr.481, dt.03.05.2013. 

Me VKM nr.539, dt.06.08.2014, i hiqet 

licenca për ushtrimin e veprimtarisë. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

34 25.09.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Bachelor në “Mësues i Ciklit të 

Ulët”, ofruar nga ShL “Nëna Mbretëreshë, Geraldinë”. 

 

Dt. 28.09.2017: 

Programi i studimit Bachelor në “Mësues 

i Ciklit të Ulët” është licencuar me VKM 

nr.1133, dt.12.07.2011 si program i ciklit 

të parë të studimit dhe është kryer një 

proces vlerësimi në kuadër të akreditimit, 

për të cilin ka vetëm një VKA nr.428, 

dt.11.01.2013. 

IAL është licencuar me VKM nr.1133, 

dt.12.07.2011 dhe është kryer një proces 

Kthyer 

përgjigje 
200 



vlerësimi në kuadër të akreditimit 

institucional, për të cilin ka vetëm një 

VKA nr.428, dt.11.01.2013 

Me VKM nr.539, dt.06.08.2014, i hiqet 

licenca për ushtrimin e veprimtarisë. 

 

35 26.09.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit 2 vjeçar në Laborant Dentar, ofruar 

nga “Medikadent” (periudha e studimeve: 2001 – 2003). 

 

Dt. 02.10.2017: 

Institucioni i arsimit të lartë “Medikadent” 

është licensuar me Vendim të Këshillit të 

Ministrave nr.674, dt.27.09.2006.  

ASCAL nuk ka informacion për 

veprimtarinë e institucionit përpara kësaj 

periudhe, dhe programet e studimit 2- 

vjeëare që ai ka ofruar para vitit 2006, nuk 

kanë qënë në fokusin e veprimtarisë së 

Agjencisë. 

 

Kthyer 

përgjigje 

(e-mail) 

0 

36 26.09.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit 2 vjeçar në Laborant Dentar, ofruar 

nga “UFODENTAL” (periudha e studimeve: 2002 – 

2004). 

 

Dt. 02.10.2017: 

Institucioni i arsimit të lartë 

“UFODENTAL” është licensuar me 

Vendim të Këshillit të Ministrave nr.197, 

dt.10.04.2004.  

ASCAL nuk ka informacion për 

veprimtarinë e institucionit përpara kësaj 

periudhe, dhe programet e studimit 2- 

vjeëare që ai ka ofruar para vitit 2004, nuk 

kanë qënë në fokusin e veprimtarisë së 

Agjencisë. 

 

Kthyer 

përgjigje 

(e-mail) 

0 



37 02.10.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Bachelor në “Psikologji”, ofruar 

nga ShLP “Vitrina”. 

 

Dt. 04.10.2017: 

Licencuar me UMASh nr.11, 

dt.17.01.2012. Megjithese ka nisur nje 

proces vleresimi ne kuader te akreditimit, 

ai nuk eshte finalizar me vendimmarrje. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

38 18.10.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Master Profesional në “Menaxhim 

Shëndetësor”, ofruar nga IPAL “ISSAT”. 

 

Dt. 24.10.2017: 

Programi licencuar me VKM nr.565, 

dt.28.05.2009 si MND. Riorganizuar në 

MP me UMASh nr.55, dt.06.02.2013. 

IAL licencuar me VKM nr.466, 

dt.16.04.2008, akredituar me UMASh 

nr.207, dt.12.04.2010 dhe mbyllur me 

VKM nr.611, dt.31.08.2016. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

39 24.10.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

programit të studimit Master Shkencor në 

“Stomatologji”, ofruar nga Universiteti “Aldent”. 

 

Dt. 25.10.2017: 

Programi licencuar me VKM nr.257, 

dt.27.02.2008, akredituar me UMASh 

nr.240, dt.26.05.2011 dhe riakredituar me 

VBA nr.25, dt.19.05.2017. 

IAL licencuar me VKM nr.673, 

dt.27.09.2006 dhe akredituar me UMAS 

nr.111, dt.11.03.2016. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

40 25.10.2017 

1. Kërkohet informacion për programin e studimit të 

ciklit të tretë të doktoratës, në “Sociologji”, ofruar nga 

Universiteti i Tiranës. 

 

Dt. 25.10.2017: 

Programi është vlerësuar në kuadër të 

licencimit nga APAAL dhe është 

licencuar me VKM nr.854, dt.05.08.2009. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 



41 25.10.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

Universitetit Privat “Albanian University” dhe programit 

të studimit në “Stomatologji”. 

 

Dt. 30.10.2017: 

IAL është akredituar me VBA nr.90, 

dt.20.10.2017 kurse programi i studimit 

është akredituar me UMASh nr.388, 

dt.23.07.2010 dhe riakredituar me VBA 

nr.88, dt.21.09.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

42 01.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

Kolegjit Universitar “Bedër” dhe programit të studimit 

në “Arsim Parashkollor dhe Fillor”. 

 

Dt. 07.11.2017: 

IAL dhe programi i studimit, janë 

akredituar me UMASh nr.223, 

dt.04.06.2013. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

43 02.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

Universitetit Privat “Albanian University” dhe programit 

të studimit në “Shkenca Politiko-Administrative”. 

 

Dt. 07.11.2017: 

IAL është akredituar me VBA nr.90, 

dt.20.10.2017 kurse programi i studimit 

është akredituar me VBA nr.89, 

dt.21.09.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

44 13.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të 

Universitetit Europian të Tiranës dhe programeve të 

studimit në “Juridik i Përgjithshëm” dhe “E Drejtë 

Private dhe Biznesi”. 

 

Dt. 24.11.2017: 

IAL është akredituar me UMASh nr.246, 

dt.24.07.2009 dhe riakredituar me VBA 

nr.12, dt.07.04.2017. Programi i studimit 

“Juridik i Përgjithshëm”, është akredituar 

me UMASh nr.246, dt.24.07.2009 dhe 

riakredituar me UMAS nr.183, 

dt.19.04.2016, kurse programi  “E Drejtë 

Private dhe Biznesi” është akredituar me 

UMASh nr.68, dt.14.02.2011. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

45 15.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të UP 

Albanian University dhe programit të studimit në 

“Fizioterapi” ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 24.11.2017: 

IAL është akredituar me VBA nr.90, 

dt.20.10.2017. Kurse programi BSc në 

Kthyer 

përgjigje 
200 



Fizioterapi është akredituar me VBA 

nr.30, dt.19.05.2017. 

 

46 20.11.2017 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

IAL Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (UMT). 

 

Dt. 24.11.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.48, 

dt.23.01.2013 dhe është akredituar me 

VBA nr.69, dt.21.09.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

47 22.11.2017 
1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 

IAL Universitetit të Tiranës (UT). 

 

Dt. 24.11.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.201, 

dt.30.05.1957 dhe është akredituar me 

VBA nr.62, dt.21.09.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

48 22.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e licencimit dhe 

akreditimit të Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 

dhe programit të studimit në “Administrim Biznes” 

ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 06.12.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.150, 

dt.18.04.1957 dhe është akredituar me 

VBA nr.70, dt.21.09.2017. Programi i 

studimit është licencuar me VKM nr.349, 

dt.10.08.1992 me emërtimin 

“Administrim-Biznes”, me afat studimi 4 

vjet. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

49 24.11.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e licencimit dhe 

akreditimit të Universitetit Europian të Tiranës dhe 

programit të studimit të ciklit të tretë në “Shkenca 

Ekonomike”, ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 06.12.2017: 

IAL është licencuar me VKM nr.636, 

dt.20.09.2006, është akredituar me 

UMASh nr.246, dt.24.07.2009 dhe 

riakredituar me VBA nr.12, 

dt.07.04.2017. Programi i studimit është 

licencuar me UMASh nr.503, 

dt.07.10.2011 dhe është akredituar me 

UMAS nr.47, dt.05.02.2015. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 



50 18.12.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të UP 

Albanian University dhe programit të studimit në 

“Infermieri” ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 19.12.2017: 

IAL është akredituar me VBA nr.90, 

dt.20.10.2017. Kurse programi BSc në 

Infermieri është akredituar me kusht me 

Urdhër nr.239, dt.09.05.2016 të MAS dhe 

akredituar me VBA nr.31, dt.19.05.2017. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

51 21.12.2017 

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të KU 

LOGOS dhe programit të studimit të ciklit të parë dhe të 

dytë në “Financë-Kontabilitet” ofruar nga ky institucion. 

 

Dt. 21.12.2017: 

IAL është akredituar me Urdhër nr.282, 

dt.04.07.2012 të MASh dhe riakredituar 

me VBA nr.95, dt.20.10.2017. Programi 

BSc në Financë-Kontabilitet është 

akredituar me Urdhër nr.282, 

dt.04.07.2012 të MASh. Kurse programi 

MP në Financë Kontabilitet është 

akredituar me kusht me Urdhër nr.342, 

dt.17.09.2015 të MAS. Me Urdhër të 

MAS nr.606, dt.22.12.2016 konsiderohen 

të plotësuara kushtet e akreditimit. 

Programi riorganizohet me Urdhër nr.428, 

dt.22.09.2017 të MAS. 

 

Kthyer 

përgjigje 
200 

 

Shkurtimet: 

 MAS (MASh)  Ministria e Arsimit dhe Sportit (Ministria e Arsimit dhe Shkencës) 

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

 KA   Këshilli i Akreditimit 

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

 RSh   Republika e Shqipërisë 

 VKM   Vendim i Këshillit të Ministrave 

 IAL   Institucion i Arsimit të Lartë 

 KU   Kolegj Universitar 

 UET   Universiteti Europian i Tiranës 



 ShLUP   Shkollë e Lartë Universitare Private 

 ShLUJ   Shkollë e Lartë Universitare, Jopublike 

 ShLP   Shkollë e Lartë Private 

 SPA   Specializim Afatgjatë 

 Msc   Master of Science (Master i Shkencave) 

 DNP   Diplomë e Nivelit të Parë 

 DIND   Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë 

 AL   Arsimi i Lartë 

 

Shënim: 

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

rendor të ri në këtë regjistër). 

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

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

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


