
Data e 
regjistrimit 
të kërkesës

Data e kthimit të përgjigjes
Tarifa* 
(lekë)

07.01.2019 Dt. 11.01.2019:
IAL është licencuar me VKM nr.571, 
dt.12.08.2005,  është  akredituar  me UMASh 
nr.288, dt.04.09.2009 dhe riakredituar me VBA 
nr.9, dt.07.04.2017.

200

21.01.2019 Dt. 30.01.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.697, dt.18.06.2009 dhe është akredituar me 
UMASh nr.274, dt.02.07.2013. Me VKM nr.540, 
dt.06.08.2014, është pezulluar veprimtaria e 
Filialit të Beratit të UP “Albanian University”

200

21.01.2019 Dt. 30.01.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM  
nr.1133,  dt.  05.08.2008.  Ky program edhe pse 
është vlerësuar nga Agjencia  në  kuadër  të  
akreditimit  me VKA nr.428, dt.11.01.2013, në 
ASCAL nuk disponohet një urdhër i Ministrisë 
përgjegjëse për arsimin, konform legjislacionit 
në fyqi të periudhës përkatëse. Me VKM nr.539, 
dt.06.08.2014 institucionit i është hequr licenca 
për ushtrimin e veprimtarisë.

200

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

VITI 2019

2

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Bachelor” në “Financë-Bankë” ofruar nga UP 
“Albanian University", Filiali Berat.

Kthyer 
përgjigje

3

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Infermier i përgjithshëm”, ofruar nga ish-SHL “Nëna 
Mbretëreshë Geraldinë”.

Kthyer 
përgjigje

Nr. Objekti
Statusi i 
kërkesës

1

1.   Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
Institucionit të Arsimit të Lartë SHLUJ “Universiteti Marin 
Barleti”.

Kthyer 
përgjigje



30.01.2019 Dt. 30.01.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.259, dt.27.02.2008 dhe është akredituar me 
UMASh nr.209, dt.12.05.2011.

200

30.01.2019 Dt. 31.01.2019:
Institucioni i arsimit të lartë Kolegjet 
Profesionale, Private, “Medicom” është licencuar 
me VKM nr.797, dt.22.07.2009; Ky institucion 
dhe programet e tij të studimit “Bachelor” në 
“Infermieri e Pergjithshme” (3 vjecar) dhe 
“Teknike Laboratori” (3 vjecar), janë akredituar 
me UMASh          nr.422,          dt.01.09.2011. 
Për sa më sipër, ASCAL nuk ka informacion  për  
veprimtarinë  e institucionit përpara kësaj 
periudhe, dhe programet e studimit 2- vjecare që 
ai ka ofruar para vitit 2009, nuk kanë qënë në 
fokusin e veprimtarisë së Agjencisë.

200

05.02.2019 Dt. 15.02.2019:
Programi i studimit “Bachelor” në “Shkenca 
Ekonomike” me profile: “ Administrim  
Biznesi”,  “Financë  Bankë dhe Kontabilitet”, 
“Biznes dhe Ligj” është licencuar    me    
UMASh    nr.383,    dt.
05.08.2011. Ky program është akredituar me 
UMASh nr.124, dt.29.03.2012 dhe riakredituar  
me  VBA  nr.68, dt.28.09.2018.

200

6

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Shkenca Ekonomike”, me profile, ofruar nga 
Universiteti “Mesdhetar i Shqipërisë”.

Kthyer 
përgjigje

4

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Teknik Imazherie”, ofruar nga ish- IAL “Shkolla e Lartë 
Amerikane e Tiranës”.

Kthyer 
përgjigje

5

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Infermieri”, ofruar nga  ish-IAL Kolegjet Profesionale, 
Private, “Medicom”.

Kthyer 
përgjigje



06.02.2019 Dt. 15.02.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.939, dt.03.09.2009, si program i ciklit  të  
dytë,  me  emërtimin  Ll.M.  “E drejtë 
ndërkombëtare dhe tregtare”, ku specifikohet  se  
ofrohet  në  bashkëpunim me Universitetin e 
Greenwich-it, Britani e Madhe. Ky program 
është përshtatur në “Master  i  Shkencave”  me  
shkresë  nr.
6858/2, dt.06.05.2011 të MASh. Me UMASh nr. 
170, dt.20.04.2012 programi i studimit është 
akredituar si “Master i Shkencave”.

200

07.02.2019 Dt. 15.02.2019:                                                  
Programi i studimit është licencuar me 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 nr.76, datë 
09.04.2009 të MASh dhe akredituar me UMASh 
nr.393, datë 29.07.2010 (bazuar në VKA Nr.86 
datë 18.06.2010 për heqjen e kushteve)

200

12.02.2019 Dt. 20.02.2019:
Universiteti i Arteve eshte licencuar me VKM 
nr.234, dt.23.03.2011 dhe është akredituar me 
VBA nr.68, dt.21.09.2017. ASCAL nuk ka kryer 
ndonjë proces vlerësimi në kuadër të akreditimit 
të programit “Pikturë” (apo “Grafikë” sipas 
diplomës tuaj).

200

Kthyer 
përgjigje

8

1. Kërkohet informacionin mbi statusin e akreditimit të studimit të 
ciklit të parë në "Drejtësi", ofruar nga ish-SHLUP "Kristal.

9

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të Universitetit 
të Arteve dhe programit të studimit “Grafikë”.

Kthyer 
përgjigje

7

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “E drejtë ndërkombëtare dhe tregtare”,  ofruar  nga  
Universiteti  i  New  York-ut  në Tiranë.

Kthyer 
përgjigje



08.02.2019 Dt. 20.02.2019:                                                  
Universiteti i Tiranës është licensuar me VKM 
nr.201, datë 30.05.1957. Universiteti është 
akredituar me VBA nr.62, datë 21.09.2017 dhe 
është riakredituar me VBA nr. 84, datë 
27.10.2018.

200

13.02.2019 Dt. 20.02.2019:                                                  
Universiteti i Tiranës është licensuar me VKM 
nr.201, datë 30.05.1957. Universiteti është 
akredituar me VBA nr.62, datë 21.09.2017 dhe 
është riakredituar me VBA nr. 84, datë 
27.10.2018.

200

20.02.2019 Dt. 20.02.2019:
Programi i studimit është licencuar me shkresë  
të  MASh  nr.  3890/1, dt.01.12.2006, ndryshuar 
me UMASh nr.
289, dt.07.09.2009. Programi është akredituar me 
kusht me UMASh nr.395, dt.26.11.2009, 
ndryshuar me UMASh nr.186, dt.25.04.2011.

200

22.02.2019 Dt. 25.02.2019:
Programi i studimit të ciklit të parë në “Drejtësi”   
është   licencuar   me   VKM nr.761, 
dt.06.12.2005 (Juridik), është akredituar me 
kusht me UMASh nr.76, dt.09.04.2009 dhe 
akredituar me UMASh

200

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti i Tiranës.

Kthyer 
përgjigje

10

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti i Tiranës.

11

13

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Drejtësi” dhe “E drejtë civile”, ofruar nga SHLUJ 
“Universiteti Kristal”.

Kthyer 
përgjigje

12

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Infermieri”, ofruar nga SHLUJ “Universiteti Kristal”.

Kthyer 
përgjigje



25.02.2019 Dt. 28.02.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.397, dt.15.08.2002. Me shkresë nr.6858/2, 
dt.06.05.2011 të MASh, programi “Bachelor” në 
“Administrim Biznesi” me profile (4 vjet), 
përshtatet në program   studimi   “Master  
Profesional”. Me UMASh nr.384, dt.06.09.2013, 
është akredituar si program i ciklit të dytë 
“Master Profesional”

200

25.02.2019 Dt. 28.02.2019:
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.257, datë 27.09.2006, dhe është akredituar me 
VBA nr.25 datë 19.05.2017.

200

26.02.2019 Dt. 28.02.2019:                                       Programi 
i studimit është licencuar me  UMASh nr.617, 
datë 26.12.2011 dhe është akredituar me UMASh 
nr. 276, datë 03.07.2013.                                           

200

01.03.2019 Dt. 08.03.2019                                                                       
Programi i studimit dhe Institucioni i arsimit të 
lartë SHLP "Vitrina", janë licencuar me UMASh 
nr.56, datë 06.05.2009.

200

04.03.2019 Dt. 08.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.281, datë 18.03.2009 dhe është akredituar me 
UMASh nr.57, datë 06.02.2013. Institucionit I 
hiqet licenca  për ushtrimin e veprimtarisë me 
VKM Nr.539, datë 06.08.2014.

200

18

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Ekonomi-Menaxhim", ofruar nga ish-
SHLUP "Shkolla e Lartë Ndërkombëtare e Tiranës".

Kthyer 
përgjigje

16

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Fizioterapi", ofruar nga ish-SHLUP 
"Kristal".

Kthyer 
përgjigje

17

1. Kërkohet informacion mbi programin e studimit Bachelor 
Inxhinieri "Elektronike", ofruar nga ish-SHLP "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

14

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit “Administrim Biznesi”, me profil: “Marketing”, ofruar 
nga Universiteti i New York-ut në Tiranë.

Kthyer 
përgjigje

15

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit "Master i Shkencave" në "Stomatologji", ofruar nga 
Universiteti "Aldent"

Kthyer 
përgjigje



06.03.2019 Dt. 08.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me Shkresë 
nr. 3890/1, datë 01.12.2006 të MASh. Programi 
është akredituar me kusht me UMASH nr.395, 
datë 26.11.2009 dhe I hiqen kushtet me UMASh 
nr.186, datë 25.04.2011.

200

06.03.2019 Dt. 08.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.597, datë 28.05.2009. Programi është 
akredituar me UMASh nr.327, datë 07.08.2012 
dhe është akredituar me VBA nr.25, datë 
19.05.2017.

200

15.03.2019 Dt. 21.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005, si program i ciklit të 
parë të studimit (Juridik, 3 vite akademike) është 
akredituar me kusht me UMASh nr.76, datë 
09.04.2009 dhe akredituar  me UMASh nr.393, 
datë 29.07.2010.

200

18.03.2019 Dt. 20.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005, si program i ciklit të 
parë të studimit (Juridik, 3 vite akademike) është 
akredituar me kusht me UMASh nr.76, datë 
09.04.2009 dhe akredituar  me UMASh nr.393, 
datë 29.07.2010.

200

20.03.2019 Dt. 26.03.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.255, datë 27.02.2008, si program i ciklit të 
parë të studimit (diplomë e nivelit të parë) dhe 
akredituar me UMAS nr.209, datë 28.04.2016.

200

22

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Drejtësi", ofruar nga ish-SHLUJ "Kristal".

Kthyer 
përgjigje

23

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Financë-Bankë", ofruar nga Universiteti Europian i 
Tiranës

Kthyer 
përgjigje

20

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Master i Shkencave në "Psikologji Klinike", ofruar nga 
Universiteti Privat "Albanian University".

Kthyer 
përgjigje

21

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Drejtësi", ofruar nga ish-SHLUJ "Kristal".

Kthyer 
përgjigje

19

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Elektronikë", ofruar nga ish-SHLUP 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje



01.04.2019 Dt. 02.04.2019                                                                       
Programi i studimit në "Shkenca Ekonomike" me 
profile: a. Administrim Biznesi; b. Financë 
Bankë dhe Kontabilitet; c. Biznes dhe Ligj , është 
licencuar me UMASh nr.383, datë 05.08.2011, si 
program i ciklit të parë të studimit, akredituar me 
UMASh Nr.124, datë 29.03.2012 dhe 
riakredituar me VBA nr.68, datë 28.09.2018.

200

01.04.2019 Dt. 02.04.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr.225, datë 04.06.2013, si program I ciklit të 
parë të studimit dhe është akredituar me UMAS 
nr.283, datë 30.05.2016.

200

02.05.2019 Dt. 02.05.2019                                                                       
ASCAL vë ne dispozicion kopje të 
dokumentacionit që kërkohet: 1. Vendimi e 
Këshillit të Akreditimit  nr.158, datë 25.03.2011, 
2. Vendimi e Këshillit të Akreditimit nr.337, datë 
08.06.2012.

200

07.05.2019 Dt. 17.05.2019                                                                       
IPAL "Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës" dhe 
programi I studimit Bachelor në "Fizioterapi", 
janë licencuar me VKM nr.259, datë 27.02.2008 
dhe janë akredituar me UMASH nr.209, datë 
12.05.2011.

200

16.05.2019 Dt. 27.05.2019                                                                       
Programi I studimit është licencuar me VKM 
nr.562, datë 28.05.2009, dhe është akredituar me 
UMASH nr.386, datë 23.07.2010.

200

28

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Shkenca Juridiko - Penale", ofruar nga SHLUJ 
"Justiniani I".

Kthyer 
përgjigje

26

1. Kërkohet informacion / dokumentacion për ish-Shkolla e Lartë 
Universitare Jopublike "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

27

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Fizioterapi", ofruar nga Institucioni Privat i Arsimit 
të Lartë "Shkollë e Lartë Amerikane e Tiranës".

Kthyer 
përgjigje

24

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Shkenca Ekonomike", ofruar nga Universiteti 
"Mesdhetar i Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje

25

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Informatikë Biznesi", ofruar nga Universiteti 
"Mesdhetar i Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje



23.05.2019 Dt. 05.06.2019                                                                       
Programi I studimit është licencuar me VKM 
nr.565, datë 28.05.2009 si "Master I Nivelit të 
Dytë (MND) në "E drejtë Ndërkombëtare", është 
akredituar me UMASH nr.207, datë 12.04.2010. 
IPAL "ISSAT" është lecencuar me VKM nr.207, 
datë 12.04.2010. 

200

28.05.2019 Dt. 05.06.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.257, datë 27.02.2008, është akredituar me 
UMASH nr.240, datë 26.05.2011 dhe është 
riakredituar me VBA nr.25, datë 19.05.2017.

200

05.06.2019 Dt. 14.06.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.795, datë 22.07.2009, dhe është akredituar me 
UMASH nr.486, datë 18.10.2012.

200

05.06.2019 Dt. 14.06.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me Shkresë 
nr.3890/1, datë 01.12.2006 të MASH. Programi 
është akredituar me kusht me UMASH nr.395, 
datë 26.11.2009, dhe I hiqen kushtet me UMASH 
nr.186, datë 25.04.2011.

200

05.06.2019 Dt. 14.06.2019                                                                       
Programi i studimit  është licencuar me Shkresë 
nr.3890/1, datë 01.12.2006 të MASH. Programi 
është akredituar me kusht me UMASH nr.395, 
datë 26.11.2009 dhe i hiqen kushtet me UMASH 
nr.186, datë 25.04.2011.

200

32

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Elektronikë", ofruar nga ish-SHLUP 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

33

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Informatikë", ofruar nga ish-SHLUP 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

30

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Master i Shkencave në "Stomatologji", ofruar nga 
Universiteti "Aldent".

Kthyer 
përgjigje

31

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Mësuesi për arsimin fillor", ofruar nga ish-
SHLUP "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

29

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të IPAL 
"ISSAT" dhe programit të studimit në "E Drejtë Ndërkombëtare".

Kthyer 
përgjigje



10.06.2019 Dt. 14.06.2019                                                                       
Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" 
është licencuar me VKM nr.567, datë 27.08.2004 
dhe është akredituar me: -  Shkresë MASH 
nr.8593 prot.22.11.2006, - UMAS nr.136, datë 
25.03.2016, - VBA nr.112, datë 15.12.2017.

200

18.06.2019 Dt. 26.06.2019                                                                       
Programi i strudimit është licencuar me VKM 
nr.197, datë 10.04.2004, si programi I ciklit të 
dytë të studimit 4 vjet, riorganizuar në diplomë të 
integruar me UMASH nr.197, datë 07.04.2010. 
Programi është akredituar me UMASH nr.38, 
datë 23.07.2010 dhe riakredituar me VBA nr.88, 
datë 21.09.2017.

200

21.06.2019 Dt. 26.06.2019                                                                       
Programi i strudimit "Shkenca Komunikimi" 
është licencuar me Shkresë MASH nr.8981, datë 
27.12.2005. Programi është akredituar me kusht 
UMASH nr.335, datë 03.11.2009 dhe i hiqen 
kushtet UMASH nr.541, datë 01.12.2010. 
Programi i studimit Masteri i Shkencave 
"Gazetari" me profil "Marrëdhënie me Publikun 
dhe Marketing" është licencuar me VKM nr.56, 
datë 21.01.2009. Programi është akredituar me 
UMASHnr.29, 31.01.2013.

200

26.06.2019 Dt. 26.06.2019                                                                       
Institucioni është hapur me VKM nr.801, datë 
20.12.2005. Universitetit "Aleksandër Moisiu" 
është akredituar me VBA nr.10, datë 07.04.2017. 

200

36

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit "Shkenca Komunikimi" dhe ciklit të dytë Master i 
Shkencave në "Gazetari", ofruar nga Universiteti Privat "Albanian 
University".

Kthyer 
përgjigje

37

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës.

Kthyer 
përgjigje

34

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë".

Kthyer 
përgjigje

35

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit "Stomatologji" ofruar nga Universiteti Privat "Albanian 
University".

Kthyer 
përgjigje



15.07.2019 Dt. 26.06.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.908, datë 26.08.2009,është akrdituar me VBA 
nr.54, datë 28.09.2018. Universitetit "EPOKA" 
është licencuar me VKM nr.281, datë 12.03.2008 
dhe është akredituar me VBA  nr.92, datë 
20.10.2017.

200

11.07.2019 Dt. 25.07.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr. 225, datë 04.06.2013, dhe akredituar me 
UMAS nr. 344, datë 17.09.2015.

200

22.07.2019 Dt. 25.07.2019                                                                       
Ju informojme se Akademia e Forcave të 
Armatosura është licencuar me VKM nr. 136, 
datë 10.05.1958. Akademia është akredituar me 
VBA nr. 91, datë 20.10.2017.

200

22.07.2019 Dt. 25.07.2019                                                                       
Ju informojme se Universiteti "Lugj Gurakuqi" 
është licencuar me VKM nr. 150, datë 
18.04.1957. Universiteti është akredituar me 
VBA nr.70, datë 21.09.2017.

200

25.07.2019 Dt. 30.07.2019                                                                       
Programi i studimi është ofruar nga Fakulteti i 
Mjekësisë, Universiteti i Tiranës që prej vitit 
1957 kur është hapur me VKM nr. 207, datë 
30.05.1957. Prej vitit 2013, programi i studimit 
ofrohet nga Universiteti i Mjekësisë, i cili është 
themeluar me VKM nr.48, datë 23.01.2013 pas 
shkëputjes së Fakultetit të Mjekësisë nga 
Universiteti i Tiranës.

200

Kthyer 
përgjigje

41

Kthyer 
përgjigje

39

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Juridik", ofruar nga Universiteti 
"Mesdhetar i Shqipëris".

42

38

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti "EPOKA" dhe programit të studimit 
tëciklit të dytë MSh (PI) në "Arkitekturë".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion për programin e integruar të studimeve 
të ciklit të dytë  "Mjekësi e Përgjithshme", ofruar nga Universiteti 
i Mjekësisë, Tiranë.

Kthyer 
përgjigje

40

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Akademia e Forcave të Armatorsura.

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të institucionit 
të arsimit të lartë Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkodër.



30.07.2019 Dt. 30.07.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
177, datë 19.02.2009, dhe është riorganizuar me 
UMASH nr. 124, datë 29.03.2012, dhe 
akreditimi periodik me VBA nr. 68, datë 
28.09.2018.

200

31.07.2019 Dt. 23.08.2019                                                                       
Institucioni privat i arsimit të lartë  "Kolegji 
Profesional i Sporteve, Fier" dhe programit të 
studimit Bachelor në "Edukim fizik dhe Sporte" , 
janë licencuar me VKM nr. 494, datë 
01.08.2012. Institucioni nuk ka kryer asnjë 
proces vlerësimi në kuadër të akreditimit 
institucional apo të programit të studimit pranë 
ASCAL. Në lidhje me vlefshmërinë e diplomës 
ju bëjm me dije që kjo ceshtje nuk ështe ne 
kompetencë të ASCAL.

01.08.2019 Dt. 23.08.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM  nr. 
279, datë 12.03.2009 dhe është akredituar me 
UMASH nr. 290, datë 09.07.2012 me vlefshmëri 
të akreditimit 6 vite sipas legjislacionit të kohës.

200

07.08.2019 Dt. 23.08.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me shkreshe 
të MASH nr. 3890/1 prot, datë 01.12.2006, si 
program I ciklit të parë të studimit, ndryshuar me 
UMASH nr. 395, datë 26.11.2009, ndryshuar me 
UMASH nr. 186, datë 25.04.2011.

200

45

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Inxhinieri Informatike", ofruar nga 
Kolegji Universitar "Pavarsia Vlore".

Kthyer 
përgjigje

44

1. Kërkohet interpretim nëlidhje me vlefshmërinë e diplomës 
Bachelor të punonjëses arsimore Lura Gaqi Ajasllari.

Kthyer 
përgjigje

46

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Infermieri", ofruar nga ish-SHLUP 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

43

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Ekonomi", ofruar nga Universiteti 
"Mesdhetar i Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje



28.08.2019 Dt. 16.09.2019                                                                       
Ju informojme se institucioni është licencuar me 
VKM nr. 636, datë 20.09.2006 dhe aktualisht 
është akredituar me VBA nr.46, datë 05.07.2019. 
UET ka kryer akreditimie të mëparshme me 
UMASH nr. 246, datë 24.07.2009 dhe akreditim 
periodik institucional me Vendim nr. 12, datë 
07.04.2017.

200

10.09.2019 Dt. 17.09.2019                                                                       
Programi i studimit dhe institucioni janë 
licencuar me UMASH nr. 761, datë 06.12.2005. 
Programi i studimit është akredituar me kusht me 
Urdhër nr. 156, datë 14.04.2011, i cili heq 
kushtet e akreditimit (emërimi Administrim 
Biznesi). Ndërsa institucioni ka kryer një proces 
vlerësimi institucional për të cilin ka vetëm një 
VKA nr. 481, datë 03.05.2013. 

07.10.2019 Dt. 10.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASR 
nr. 511, datë 16.10.2017 dhe është akredituar me 
VBA nr. 08, datë 01.02.2019.

200

04.10.2019 Dt. 07.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me 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 
një vetem një VKA nr. 428, datë 11.01.2013.

200

50

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Mësues i Ciklit të Ulët", ofruar nga 
ish-SHLUP "Shkolla e Lartë Nëna Mbretëreshë, Geraldinë".

Kthyer 
përgjigje

47

1. Kërkohet informcaion mbi statusin e akreditimit  të institucionit 
të arsimit të lartë, Universiteti Europian i Tiranës.

Kthyer 
përgjigje

48

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të dytë në "Menaxhim Biznesi", ofrua nga ish-
SHLUP "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

49

1. Kërkohet informcaion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të dytë  Master Profesional në "Siguria dhe 
Rendi Publik" ofruar nga Kolegji Universitar "Luarasi".

Kthyer 
përgjigje



04.10.2019 Dt. 07.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr. 199, datë 16.05.2012. Programi është 
akredituar me kusht me UMAS nr.437, datë 
25.08.2016 dhe akredituar me VBA nr. 50, datë 
10.07.2017.

200

03.10.2019 Dt. 07.10.2019                                                                       
Programi i studimit Bachelor në "Menaxhim 
Biznesi" është licencuar me shkresë nr.2365 prot, 
datë 12.04.2006 të MASH. Programi I studimit 
është akredituar me UMASH nr. 288, datë 
04.09.2009 dhe UMAS nr. 544, datë 23.11.2016. 
Kurse programi i studimit Master Profesional " 
Administrim Biznesi me profile" është licencuar 
me VKM nr. 564, datë 28.05.2009. Ky program 
ësht akredituar me UMASH nr. 329, datë 
07.08.2012 dhe VBA nr.10, datë 01.02.2019.

200

07.10.2019 Dt. 08.10.2019                                                                       
Në përgjigje të kërkesës gjeni bashkangjitur 
dokumentet e ish-SHLUP "Universiteti Kristal", 
të dorëzuara  në kuadër të dy proceseve të 
akreditimit, respektivisht për vitet akademike 
2007-2008 dhe 2012-2013.

24.09.2019 Dt. 10.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr. 383, datë 05.08.2011, akredituar me UMASH 
nr.124. datë 29.03.2012 dhe me VBA nr.68, datë 
28.09.2018.

200

51

53

1. Kërkohet informacion në lidhje me procesin e mësimdhënies 
dhe dokumentacionin përkatës me listen emërore të petagogëve të 
jashtëm të angazhuar pranë SHLUP "Universiteti Kristal", për 
periudhën 2007-2013.

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Anglisht", ofruar nga UO "Albanian 

University".

Kthyer 
përgjigje

52

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programeve 
të studimit, ofruar nga SHLUJ "Universiteti Marin Barleti".

Kthyer 
përgjigje

54

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit tëciklit të parë Bachelor në "Shkenca Ekonomike" me 
profil Biznes dhe Ligj, ofruar nga Universiteti "Mesdhetar i 
Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje



10.10.2019 Dt. 10.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005, dhe akredituar me kusht 
me UMASH nr.76, datë 09.04.2009, dhe 
akredituar me UMASH nr.393, datë 29.07.2010 
(bazuar në VKA nr.539, datë 18.06.2010 për 
heqjen e kushteve).

200

18.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.797, datë 22.07.2009, si program I ciklit të 
parë të studimit dhe është akredituar me UMASH 
nr.422, datë 01.09.2011.

200

18.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.797, datë 22.07.2009, si program I ciklit të 
parë të studimit dhe është akredituar me UMASH 
nr.422, datë 01.09.2011.

200

18.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.797, datë 22.07.2009, si program I ciklit të 
parë të studimit dhe është akredituar me UMASH 
nr.422, datë 01.09.2011.

200

22.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me shkresë të 
MASH nr.3890/1 prot, datë 01.12.2006, 
ndryshuar me Urdhër nr.289, datë 07.09.2009. 
Programi është akredituar me kusht me UMASH 
nr.395, datë 26.11.2009, ndryshuar me UMASH 
nr.186, 25.04.2011.

200

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Infermier e Përgjithshme", ofruar nga Kolegjet 
Profesionale Private "Medicom".

Kthyer 
përgjigje

55

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit të ciklit të parë në "Drejtësi", ofruar nga ish-SHLUJ 
"Kristal".

Kthyer 
përgjigje

56

57

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Infermier e Përgjithshme", ofruar nga Kolegjet 
Profesionale Private "Medicom".

Kthyer 
përgjigje

58

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Infermier e Përgjithshme", ofruar nga Kolegjet 
Profesionale Private "Medicom".

Kthyer 
përgjigje

59

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Infermieri", ofruar nga ish-SHLUJ "Universiteti 
Kristal".

Kthyer 
përgjigje



21.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.286, datë 06.04.2011, akredituar me UMASH 
nr.223, datë 06.04.2011 akredituar me UMASH 
nr.223, datë 04.06.2013 dhe aktualisht është në 
proces riakreditimi.

200

21.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr.18, datë 19.01.2012, akredituar me UMASH 
nr. 223, datë 04.06.2013 dhe riakredituar me 
VBA nr. 26, datë 12.04.2019.

200

28.10.2019 Dt. 25.10.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.258, datë 27.02.2008 akredituar me kusht me 
UMASH nr. 369, datë 12.11.2009 dhe hequr 
kushtet me VKA nr.89, datë 03.09.2010.

200

04.11.2019 Dt. 06.11.2019                                                                       
Ju informojm se institucioni është akredituar me 
VBA nr. 90, datë 20.10.2017 me afat 
vlefshmërie: 19.10.2019. Në zbatim të 
legjislacionit në fuqi, OP "Albanian University" 
sapo ka përfunduar procesin e vlerësimit të 
jashtëm institucional dhe së shpejti do shqyrtohet  
nga BA i cili do të marrë dhe vendimin për 
akrditimin periodik të këtij universiteti.

200

16.10.2019 Dt. 04.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr.452, datë 14.09.2011 dhe është akredituar me 
UMASH nr.251, datë 14.06.2013.

200

64

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Informatikë Ekonomike" me profile, ofruar 
nga Universiteti Europian i Tiranës.

Kthyer 
përgjigje

63

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të Universitetit 
Privat "Albanian University".

Kthyer 
përgjigje

61

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Gjuhë dhe Letërsi Angleze", ofruar nga 
Kolegji Universitar "Beder".

Kthyer 
përgjigje

62

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "E drejtë Biznesi", ofruar nga Kolegji 
Universitar "Qirjazi".

Kthyer 
përgjigje

60

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Shkenca Islame", ofruar nga Kolegji 
Universitar "Beder".

Kthyer 
përgjigje



28.10.2019 Dt. 04.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
911, datë 28.06.2009, si program i ciklit të parë 
të studimit dhe është akredituar me UMASH 
nr.328, datë 07.08.2012.

200

28.10.2019 Dt. 04.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKA 
nr.319, datë 16.03.2012. Programi është 
akredituar me VBA nr. 50, datë 10.07.2017.

200

05.11.2019 Dt. 06.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
795, datë 22.07.2009, akredituar me Urdhër 
nr.486, datë 18.10.2012 te MASH.

200

05.11.2019 Dt. 06.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
761, datë 06.12.2005, është akredituar me kusht 
me UMASH nr. 395, datë 26.11.2009 dhe me 
UMASH nr.156, datë 14.04.2012 (për heqjen e 
kushteve).

200

11.11.2019 Dt. 11.11.2019                                                                       
Programi i studimit dhe ish-SHLP "Vitrina" janë 
licencuar me VKM nr.608, datë 06.05.2009 dhe 
janë akredituar me UMASH nr.56, datë 
06.02.2013. Institucionit i hiqet licenca për 
ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr.539, datë 
06.08.2014.

200

65

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Psikologji", ofruar nga ish-SHLP 
Universiteti Planetar i Tiranës.

Kthyer 
përgjigje

66

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Anglisht", ofruar nga Universiteti Privat 
"Albanian University".

Kthyer 
përgjigje

67

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Mësuesi në Arsimin Fillor", ofruar nga ish-
SHLUJ "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

68

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Menaxhim Biznesi", ofruar nga ish-SHLUJ 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

69

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Inxhinieri Informatike", ofruar nga ish-
SHLP "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje



11.11.2019 Dt. 11.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005, si program I ciklit të 
parë të studimit (Juridik, 3 vite akademike)është 
akredituar me kusht me UMASH nr.393, datë 
29.07.2010 (bazuar në VKA nr.86, 18.06.2010 
për heqjen e kushteve).

200

15.11.2019 Dt. 20.11.2019                                                                       
Programi i studimit dhe institucioni janë 
licencuar me VKM nr.259, datë 27.02.2008 dhe 
janë akredituar me UMASH nr.209, datë 
12.05.2011. Institucionit I hiqet licenca  për 
ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr. 539, datë 
06.08.2014.

200

18.11.2019 Dt. 20.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
761, datë 06.12.2005, si program I ciklit të parë 
të studimit (Financë, 3 vite akademike) është 
akredituar me kusht me UMASH nr. 186, datë 
25.04.2011. Institucionit i hiqet licenca për 
ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr. 539, datë 
06.08.2014.

200

21.11.2019 Dt. 22.11.2019                                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.393, datë 19.05.2010, si program i ciklit të 
parë të studimeve dhe është akredituar me 
UMASH nr. 237, datë 06.06.2013.

200

70

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit Bachelor në "Drejtësi", ofruar nga ish-SHLUJ 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

71

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Teknik Laboratori", ofruar nga Institucioni Privat i 
Arsimit të Lartë "Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës".

Kthyer 
përgjigje

72

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Financë", ofruar nga ish_SHLUJ "Universiteti 
Kristal".

Kthyer 
përgjigje

73

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të programit të 
studimit në "Financë Kontabilitet", të ofruar nga institucioni 
privat i arsimit të lartë "Shkolla e Lartë "ILLYRIA"".

Kthyer 
përgjigje



24.12.2019 Dt. 27.11.2019                                                                       
Ju informojmë se institucioni është licencuar me 
VKM nr. 2569, datë 27.02.2008 dhe është 
akredituar me UMASH nr. 209, datë 15.05.2011.

200

24.12.2019 Dt. 30.11.2019                                                                       
Ju informojmë se institucioni është licencuar me 
VKM nr. 215, datë 15.07.1991 dhe është 
akredituar me VBA nr.13, datë 07.04.2017.

200































 AL Arsimi i Lartë

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

ShLUP Shkollë e Lartë Universitare Private
ShLUJ Shkollë e Lartë Universitare, Jopublike
ShLP Shkollë e Lartë Private

IAL Institucion i Arsimit të Lartë
KU Kolegj Universitar
UET Universiteti Europian i Tiranës

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

MASR (MAS/MASh) Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Ministria e Arsimit dhe Sportit/Ministria e Arsimit dhe Shkencës)
ASCAL (APAAL) Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë)
BA (KA) Bordi i Akreditimit (Këshilli i Akreditimit)

74

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të Institucionit 
të arsimit të lartë "Shkolla e Lartë Amerikane e Tiranës".

Kthyer 
përgjigje

75

1. Kërkohet informacion për statusin e akreditimit të Institucionit 
të arsimit të lartë "Universiteti Politeknik i Tiranës"

Kthyer 
përgjigje


