
Nr.
Data e 

regjistrimit 
të kërkesës

Data e kthimit të përgjigjes
Tarifa* 
(lekë)

1 27.12.2019

Dt. 08.01.2020                                                       
Programi i Studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005, si program I cikli të dytë 
të studimit dhe është akredituar me Urdhër nr. 
326, datë 12.07.2011 të MASH.

200

2 09.01.2020
Dt. 17.01.2020                                                       
Programi i Studimit është licencuar me VKM 
nr.174, datë 19.02.2010.

200

3 09.01.2020

Dt. 17.01.2020                                                       
Programi i Studimit është licencuar me VKM 
nr.174, datë 19.02.2010 dhe është akredituar me 
UMASH nr.274, datë 29.06.2012.

200

4 13.02.2020

Dt. 18.01.2020                                                       
Instucioni është licencuar me VKM nr. 48, datë 
23.01.2013 dhe është akredituar me VBA nr.69, 
datë 21.09.2017.

200

5 27.02.2020

Dt. 06.03.2020                                                       
Programi i studimit me profile, është licencuar 
me UMASH nr. 383, datë 05.08.2011, akredituar 
me UMASH nr. 124, datë 29.03.2012 dhe 
riakredituar me VBA nr.68, datë 28.09.2018.

200

AGJENCIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

VITI 2020

Objekti
Statusi i 
kërkesës

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit në "Stomatologji", ofruar nga ish-
SHLUJ "Universiteti Krsital".

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Shkenca 
Ekonomike" me profil "Financë Bankë dhe Kontabilitet", 
ofruar nga Universiteti "mesdhetar I Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "Drejtësi", ofruar nga 
ish-SHLUP "Justiniani I". 

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Diplomaci", ofruar 
nga ish-SHLUP "Justinaini I "

Kthyer 
përgjigje



6 24.02.2020

Dt. 28.02.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
651, datë 14.09.2012 dhe akredituar me UMASH 
nr.545, datë 13.11.2012 dhe riakredituar me 
VBA nr.76, datë 27.10.2018.

200

7 04.03.2020

Dt. 06.03.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
907, datë 26.08.2009 dhe nuk ka kaluar asnjë 
proces akreditimi.

200

8 04.03.2020

Dt. 06.03.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me Shkresë të 
MASH nr.3890/1, datë 01.12.2006. Programi i 
studimit është akredituar me kusht me UMASH 
nr. 395, datë 26.11.2009 dhe hiqen kushte me 
Urdhër të MASH nr. 186. datë 25.04.2011.

200

9 04.03.2020

Dt. 06.03.2020                                                       
IAL është licencuar me VKM nr. 201, datë 
30.05.1957, është akredituar me VBA nr.62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me VBA nr.84, datë 
27.10.2018.

200

10 09.03.2020

Dt. 31.03.2020                                                       
IAL është licencuar me VKM nr. 201, datë 
30.05.1957, është akredituar me VBA nr.62, datë 
21.09.2017 dhe riakredituar me VBA nr.84, datë 
27.10.2018.

200

11 09.03.2020

Dt. 31.03.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
907, datë 26.08.2009 dhe nuk i është nënshtruar 
asnjë procesi të vlerësimit të jashtëm në kuadër 
të akreditimit. 

200

Kthyer 
përgjigje

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

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

Kthyer 
përgjigje

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "Inxhinieri e 
Teknologjive të Informacionit", ofruar nga ish-SHLUJ 
"Universiteti Kristal".

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

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "E Drejtë Biznesi", 
ofruar nga Kolegji Universitar i Biznesit.

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "Inxhinieri e 
Teknologjive të Informacionit", ofruar nga ish-SHLUJ 
"Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje



12 09.03.2020

Dt. 31.03.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me shkresë të 
MASH nr.3890/1, datë 01.12.2006. Programi i 
studimit është akredituar me kusht me YMASH 
nr. 395, datë 26.11.2009 dhe hiqen kushte me 
UMASH nr. 186, datë 25.04.2011.

200

13 27.04.2020

Dt. 15.05.2020                                                       
IAL dhe programi i strudimit "Teknik i Lartë 
Laboratori", janë licencuar me VKM nr. 389, 
datë 27.03.2008 dhe nuk kanë kaluar asnjë 
proces akreditimi. IAL është mbyllur me VKM 
nr. 532, datë 07.08.2012.

14 05.06.2020

Dt. 09.06.2020                                                       
Ju informojmë se IAL  është licencuar me VKM 
nr. 215, datë 15.07.1991 dhe është akredituar me 
VBA nr. 13, datë 07.04.2017. Aktualisht 
Universiteti Politeknik i Tiranës ka aplikuar për 
procesin e akreditimit periodik institucional.

200

15 22.06.2020

Dt. 24.06.2020                                                       
Ju informojmë se IAL  është licencuar me VKM 
nr. 48, datë 23.01.2013, është akredituar me 
VBA nr.69, datë 21.09.2017.

200

16 30.06.2020

Dt. 30.06.2020                                                       
Ju informojmë se IAL  është licencuar me VKM 
nr. 150, datë 18.04.1957, është akredituar me 
VBA nr. 70, datë 21.09.2017 dhe riakredituar me 
VBA nr.03.24.01.2020.

200

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë "Universiteti i Mjekësisë, 
Tiranë".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e licencimit dhe 
akreditimit të institucionit të arsimit të lartë Kolegji 
Profesional Privat "Luigji Benussi" si dhe programit të 
studimit "Teknik i Lartë Laboratori".

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

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



17 02.07.2020

Dt. 02.07.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
197, datë 10.04.2004, riorganizuar në diplomë të 
integruar me UMASH nr. 197, datë 07.04.2010. 

200

18

Dt. 16.07.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
406, datë 26.05.2010, është akredituar me 
UMASH nr. 250, datë 14.06.2013 dhe është 
riakredituar me VBA nr. 06, datë 01.02.2019.

200

19

Dt. 16.07.2020                                                       
Programi i studimit BSc në "Psikologji 
Shkollore", është licencuar me VKM nr. 1134, 
datë 05.08.2008 dhe akredituar me UMASH 
nr.552, datë 14.11.2011. Programi i studimit 
MSc në "Psikologji Këshillimi Klinik" është 
licencuar me UMASH nr. 12, datë 17.01.2012 
dhe akredituar me UMASH nr. 329, datë 
15.08.2013.

200

20 20.07.2020

Dt. 22.07.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
761, datë 06.12.2005, si program studimi me 3 
vite akademike, riorganizuar në diplomë të 
integruar me 5 vite akademike dhe është 
akredituar me UMASH nr. 393, datë 29.07.2010.

2001. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë SHLUP Universitet Kristal dhe 
programit të studimit në Farmaci. 

Kthyer 
përgjigje

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universitetit Privat "Albanian 
Universitity" dhe programit të studimit të studimit të ciklit të 
dytë MSH (PI) në "Stomatologji".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë "Master i Shkencave" në 
Menaxhim Mjedisor Urban", ofruar nga Universiteti "Polis".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë  në "Psikologji 
Shkollore" dhe programit "Master I Shkencave" në 
"Psikologji Këshillimi Klinik" ofruar nga ish-SHLUJ 
"Universiteti Kristal".



21 22.07.2020

Dt. 22.07.2020                                                       
IAL është licencuar me VKM nr. 201, datë 
30.05.1957, është akredituar me VBA nr. 62, 
datë 30.05.1957, është akredituar me VBA nr 62, 
datë 21.09.2017 dhe riakredituar me vendim të 
BA nr. 84, datë 27.10.2018 me kohëszgjatje 4 
vite akademike. SHLUJ "Universiteti Marin 
Barleti" është licencuar me VKM nr. 571, datë 
12.08.2005 dhe akredituar me UMASH nr. 288, 
datë 04.09.2009 dhe riakredituar me VBA nr. 9, 
datë 07.04.2009 me kohezgjatje 6 vite.

200

22 23.07.2020

Dt. 23.07.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
96, datë 27.01.2009. Programi është akredituar 
me UMASH është akredituar me UMASH nr. 
329, datë  07.08.2012 dhe është riakredituar me 
VBA nr. 11, datë 01.02.2019.

200

23 22.07.2020

Dt. 24.07.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me Shkresë  
të MASR nr. 2365 Prot, datë 12.04.2006. 
Programi është akredituar me Urdhër të MASH 
nr. 288, datë 04.09.2009 dhe riakredituar me 
UMAS nr. 554, datë 23.11.2016. IAL është 
licencuar me VKM nr. 571, datë 12.08.2005 dhe 
akredituar me UMASH nr. 288, datë 04.09.2009 
dhe riakredituar me VBA nr. 9, datë 07.04.2017 
me kohezgjatje 6 vite.

200

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë  MP në "Shkenca 
Politike" me profil "Administrim Publik", ofruar nga SHLUJ 
"Universiteti Marin Barleti".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë "Universiteti I Tiranës" dhe për 
statusin e akreditimit të Shkollës së lartë universitare 
jopublike "Universitieti Marin Barleti".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të SHLUJ 
"Universiteti Marin Barleti" dhe programit të studimit 
Bachelor në "Menaxhim Biznesi" me kohë të pjesshme.

Kthyer 
përgjigje



24 31.08.2008

Dt. 24.07.2020                                                       
Ju informojmë se IAL, është licencuuar me 
VKM nr. 215, datë 15.07.1991, është akredituar 
me VBA nr. 13, datë 07.04.2017 dhe aktualisht 
është duke iu nënshtruar procesit të vlerësimit të 
jashtëm në kuadër të akreditimit periodik.

200

25 03.09.2020

Dt. 03.09.2020                                                       
Ju informojmë se IAL, është licencuuar me 
VKM nr. 177, datë 19.02.2009 dhe akredituar me 
VBA nr. 43, datë 13.07.2018.

200

26

Dt. 09.09.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.761, datë 06.12.2005 si program studimi me 3 
vite akademike dhe ësht riorganizuar me 
UMASH nr. 104, datë 24.04.2009. Programi 
është akredituar mw UMASH nr. 393, datë 
29.07.2010 të MASH.

200

27 08.09.2020

Dt. 09.09.2020                                                       
Programi i studimit specializues afatgjatë I ciklit 
të tretë në "Stomatologji" me profile: a. Kirurgji 
Orale; b. Ortodonto është licencuar me UMASH 
nr. 299, datë 22.07.2013 dhe është akredituar me 
UMASH nr. 112, datë 11.03.2016.

200

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "Farmaci", ofruar nga 
SHLUJ "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të tretë në "Stomatologji" me 
profil Ortodonti ofruar nga Universiteti "Aldent".

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti  "Mesdhetar i 
Shqipërisë".

Kthyer 
përgjigje



28 21.09.2020

Dt. 01.10.2020                                                      
ASCAL nuk akrediton diploma individuale, por 
IAL dhe programe studimi. Programi I studimit 
është licencuar me UMASH nr. 177, datë 
26.04.2012 dhe nuk ka kaluar asnjë proces 
akreditimi. Shkolla e lartë private "Vitrina" është 
licencuar  me VKM nr.608, datë 06.05.2009 dhe 
është akredituar me UMASH nr. 56, datë 
06.02.2013. Institucionit i është hequr licenca për 
ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr. 539, datë 
06.08.2014.

200

29 28.09.2020

Dt. 01.10.2020                                                      
Ju informojme se dega e institucionit të arsimit të 
lartë të huaj "EPITECH ALBANIA" është 
licencuar me kusht UMAS nr. 326, datë 
08.06.2017, hequr kushtet me UMARS nr. 670, 
29.2017. IAL nuk ka kaluar asnjë proces 
akreditimi me ASCAL.

200

30 28.09.2020

Dt. 01.10.2020                                                      
Ju informojme se IAL është licencuar me VKM 
nr. 414, datë 12.11.1991, është akredituar me 
VBA nr. 8, datë 07.04.2017 dhe aktualisht ka 
përfunduar procesin e vlerësimit të jashtëm 
periodik institucional dhe është në pritje të 
vendimarrjes nga BA.

200

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Mësuesi - Arsimi 
Parashkollor", ofruar nga shkolla e lartë private "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të degës 
së institucionit të arsimit të lartë të huaj "EPITECH 
ALBANIA".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
institucionit të arsimit të lartë Universiteti I Elbasanit 
"Aleksandër Xhuvani".

Kthyer 
përgjigje



31 17.09.2020

Dt. 01.10.2020                                                      
Ju informojme se IAL është licencuar me VKM 
nr. 608, datë 06.05.2009 dhe është akredituar me 
UMASH nr. 56, datë 06.02.2013. Institucionit i 
është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë 
me VKM nr. 536, datë 06.08.2014.

200

32 17.09.2020

Dt. 01.10.2020                                                      
Ju informojme se IAL është licencuar me VKM 
nr. 608, datë 06.05.2009 dhe është akredituar me 
UMASH nr. 56, datë 06.02.2013. Institucionit i 
është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë 
me VKM nr. 536, datë 06.08.2014.

200

33

Dt. 07.10.2020                                                      
Ju bëjm me dije se bazuar ne ligjin 80/2015 "Për 
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 
institucionet e arsimit të lartë në Republikën e 
Shqipërisë",  neni 78 pika 1: "Pranimi në 
programet e ciklit të tretë të studimeve është i 
mundur për kandidatë që kane fituar diplomë 
"Master i Shkencave" ose "Master i Arteve" dhe 
plotësojnë kriteret e pranimit të përcaktuara nga 
institucioni i arsimit të lartë."

200

34 12.10.2020

Dt. 15.10.2020                                                       
Programi i studimit specializues afatgjatë i ciklit 
të tretë në "Stomatologji" me dy profile: a. 
Kirurgji Orale; b. Ortodonti është licencuar me 
UMASH nr. 299, datë 22.07.2013 dhe është 
akredituar me UMASH nr. 112, datë 11.03.2016.

200

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të tretë në "Stomatologji" me 
profile "Kirurgji Orale" dhe "Ortodonti" ofruar nga 
Universiteti "Aldent".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të shkollës 
së lartë private "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të shkollës 
së lartë private "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion nëse përfundimi i studimeve Master 
I Shkencave mundëson vazhdimin e ciklit të tretë të 
studimeve.



35 05.11.2020

Dt. 05.11.2020                                                       
Programi i studimit dhe shkolla e lartë private 
"Vitrina" janë licencuar me VKM nr. 608, datë 
06.05.2009 dhe janë akredituar me UMASH nr. 
56, datë 06.02.2013. Institucionit i është hequr 
licenca për ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr. 
539, datë 06.08.2014.

200

36 05.11.2020

Dt. 05.11.2020                                                       
Programi i studimit dhe shkolla e lartë private 
"Vitrina" janë licencuar me VKM nr. 608, datë 
06.05.2009 dhe janë akredituar me UMASH nr. 
56, datë 06.02.2013. Institucionit i është hequr 
licenca për ushtrimin e veprimtarisë me VKM nr. 
539, datë 06.08.2014.

200

37

Dt. 10.11.2020                                                       
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 vetëm një 
VKA nr. 428, datë 11.01.2013. Institucionit i 
është hequr licenca për ushtrimin e veprimtarisë 
me VKM nr. 539, datë 06.08.2014.

200

38 06.11.2020

Dt. 10.11.2020                                                       
Ju informojmë se është licencuar me VKM nr. 
201, datë 30.05.1957, është akredituar me VBA 
nr. 62, datë 21.09.2017 dhe riakredituar me VBA 
nr. 84, datë 27.10.2018.

2001. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të institucionit të arsimit të lartë Universiteti i 
Tiranës.

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Drejtësi" ofruar nga 
shkolla e lartë private "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Drejtësi" ofruar nga 
shkolla e lartë private "Vitrina".

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje



39 10.11.2020

Dt. 10.11.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM nr. 
651, datë 14.09.2011, është akredituar me 
UMASH nr. 545, datë 13.11.2012 dhe është 
riakredituar me VBA nr.76, datë 27.10.2018.

200

40

Dt. 17.11.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me VKM 
nr.197, datë 10.04.2004, është akredituar me 
UMASH nr. 388, datë 23.07.2010 dhe 
riakredituar me VBA nr. 88, datë 21.09.2017.

200

41 14.11.2020

Dt. 17.11.2020                                                       
Programi i studimit BSc Drejtësi është licencuar 
me VKM nr. 761, datë 06.12.2005, është 
akredituar me kusht me UMASH nr. 76, datë 
09.04.2009 dhe akredituar me UMASH nr. 393. 
datë 29.07.2010. Programi MSc E Drejtë Civile 
është licencuar me VKM nr. 563, datë 
28.05.2009 dhe është akredituar me UMASH nr. 
420, datë 01.09.2011.

200

42 18.11.2020

Dt. 19.11.2020                                                       
Ju informojmë se dega e institucionit të arsimit të 
lartë të huaj "EPITECH ALBANIA" është 
licencuar me  kusht me UMASH nr. 326, datë 
08.06.2017, hequr me UMASR nr. 670, datë 
29.12.2017. Institucioni nuk ka kaluar asnjë 
proces akreditimi me ASCAL.

200

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "Drejtësi" dhe të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "E Drejtë Civile" 
ofruar nga SHLUJ "Universiteti Kristal".

Kthyer 
përgjigje

 1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të degës 
së institucionit të arsimit të lartë të huaj "EPITECH 
ALBANIA".

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të parë në "E Drejtë Biznesi", 
ofruar nga Kolegji Universitar i Biznesit.

Kthyer 
përgjigje

1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në "Stomatologji" ofruar 
nga institucioni i arsimit të lartë Universiteti Privat "Albanian 
University"

Kthyer 
përgjigje



43 24.11.2020

Dt. 02.12.2020                                                       
Programi i studimit është licencuar me UMASH 
nr.38, datë 02.02.2012 dhe nuk ka kaluar asnjë 
proces vlerësimi. Institucioni 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

44 14.12.2020

Dt. 22.12.2020                                                       
Ju informojmë se institucioni i arsimit të lartë 
është licencuar me VKM nr. 567, datë 
27.08.2004 dhe është akredituar me Shkresë 
MASH nr. 8293, datë 22.11.2006, UMAS nr. 
136, datë 25.03.2016, VBA nr. 112, datë 
15.12.2017.

200

45 22.12.2020

Dt. 24.12.2020                                                       
Ju informojmë se institucioni i arsimit të lartë 
është licencuar me VKM nr. 548, datë 
28.07.1951 dhe është akredituar me VBA nr. 11, 
datë 07.04.2017.

200



 ASCAL (APAAL)














1. Kërkohet informacion mbi statusin e akreditimit të 
programit të studimit të ciklit të dytë në " Shkenca Edukimi" 
ofruar nga "Shkolla e Lartë Ndërkombëtare e Tiranës".

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

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

Kthyer 
përgjigje

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

BA (KA)

RSh
VKM
IAL
KU
UET

Kolegj Universitar
Universiteti Europian i Tiranës

Republika e Shqipërisë
Vendim i Këshillit të Ministrave
Institucion i Arsimit të Lartë

MASR (MAS/MASh) Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Ministria e Arsimit dhe Sportit/Ministria e Arsimit dhe Shkencës)
Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë (Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë)

















ShLUP
ShLUJ
ShLP
SPA
DNP
DIND
AL

Diplomë e Nivelit të Parë
Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë
Arsimi i Lartë

Shkollë e Lartë Universitare, Jopublike
Shkollë e Lartë Private
Specializim Afatgjatë

Shkollë e Lartë Universitare Private


