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Hyrje

Aplikimi për akreditimin e programit të studimit

Shqyrtimi paraprak

Standardizimi i dokumenteve

Verifikimi dhe shqyrtimi paraprak i aplikimit,

i paraprin procesit të akreditimit të programit.



Aplikimi për akreditimin e programit të studimit

Gjatë çdo viti akademik: 1 Tetor – 31 Maj.

(aplikimi online AMS)

Manual 2017, “Për procedurat dhe afatet për vlerësimin e cilësisë

në kuadër të akreditimit të IALve dhe programeve të studimit”

Aplikimi për 1, 2 ose më shumë programe

njëkohësisht, aplikimi në bazë fakulteti.



Aplikimi për akreditimin
e programit të studimit

 Formati i formularit, pjesët përbërëse:

- të dhënat për institucionin

- të dhënat për titullarin

- të dhënat e programit të studimit

që kërkohet të akreditohet (Ligji 80/2015,

Neni 25, Pika 1: “Departamenti është njësi bazë […].

Ai është përgjegjës për programet e studimit që ofron.”)



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

Verifikimi në 2 nivele: 

- nivel Institucioni (të dhënat e përgjithshme, në funksion

dhe që prekin programin e studimit për të cilin aplikohet)

Elementët verifikimit;

- Përmbushja e kërkesave ligjore të organizimit të institucionit;

- Përmbushja e kërkesave ligjore të strukturës akademike;

- Numri dhe shkalla e kualifikimit të stafit akademik, 

drejtuesëve të IAL, njësive bazë/kryesore;

- Funksionimi i strukturave të sigurimit të cilësisë.



Baza ligjore:

a. Ligji 80/2015, datë 17.09.2015:

Kreu III “Institucionet e arsimit të lartë”, Neni 17-29;

Kreu V “Organizimi akademik dhe administrativ i institucioneve të arsimit të lartë”, Neni 36-56;

b. Udhëzim i MASR Nr. 27, datë 29.12.2017 “Për strukturat e brendshme akademike dhe

administrative në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë”.

c. VKM Nr. 531, datë 11.09.2018 “Për miratimin e Kodit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”

Standardet ku parashikohen:

Standardi I.3, III.1 dhe III.3 për programet me karakter profesional, dhe

Standardi II.2, III.1, III.4 dhe Fusha VI për programet e ciklit të parë

“Bachelor” dhe ciklit të dytë “Master Profesional”, “Master i Arteve”, “Master 

i Shkencave” dhe programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë.



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

 IAL mund të mos plotësojë ndonjë nga kërkesat e mësipërme, në kushte të
veçanta dhe në marrëveshje me MASR, siç parashikohet (Neni 17, Pika 7)

Si kryhet verifikimi?

Dokument i licencimit të IAL

Dokument për lejen e ushtrimit të veprimtarisë

Dokument për miratimin e Statutit në përputhje me Ligjin 80/2015

Statut i IAL

Vendime Senati

Dokument i akreditimit të IAL

Dokument tjetër MASR

Dokument tjetër IAL

Të dhënat dhe përditësimet në sistemin AMS



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

- nivel programi (specifikat e programit të
aplikuar)

Elementët verifikimit;

- Përmbushjen e kërkesave ligjore të organizimit/strukturës së programit
të studimit;

- Përputhshmërinë e fushës e drejtimeve akademike të IAL/njësisë
kryesore/njësisë bazë me programin e studimit;

- Përputhshmërinë e emërtimit të programit të studimit me aktet që lidhen me 
organizimin/funksionimin e tij.

- Numrit e shkallës së kualifikimit të stafit akademik, të njësisë bazë/kryesore
që ofron programin e studimit.



Baza ligjore:

a. Ligji 80/2015, datë 17.09.2015:

Kreu VII “Organizimi i studimeve në institucionet e arsimit të lartë”, Neni 69-73, 77, 79-

84;

b. VKM Nr. 41, datë 24.01.2018 “Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga

Institucionet e Arsimit të Lartë”

c. VKM Nr. 531, datë 11.09.2018 “Për miratimin e Kodit të Cilësisë në Arsimin e Lartë”

Standardet ku parashikohen:

Standardi I.1, II.2 dhe IV.1 për programet me karakter profesional, dhe

Standardi I.4, II.4 për programet e ciklit të parë “Bachelor” dhe ciklit të dytë

“Master Profesional”, “Master i Arteve”, “Master i Shkencave” dhe programeve

të integruara të studimeve të ciklit të dytë.



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

Si kryhet verifikimi?

Dokument i licencimit të programit të studimit

Dokument për lejen e ushtrimit të veprimtarisë

Dokument i akreditimit të programit të studimit

Vendime Senati

Dokument tjetër MASR

Dokument tjetër IAL

Të dhënat dhe përditësimet në sistemin AMS

Verifikimi në përmbajtje, kryhet kur sillet dokumentacioni i programit.



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

 Problematikat e hasura:

 Përditësimi dhe vërtetësia e të dhënave në AMS

 Mospërputhje e emërtimit të programit në akte të ndryshme që lidhen
me të

 Mospërputhje e organizimit/strukturës së programit me aktin e 
hapjes

 Mungesa e aktit të miratimit për riorganizmin

 Mungesa e dokumentit të licencimit të programit të studimit

 Vonesa në përgjigje në komunikimet online/shkresore me IAL

 Problematika të mbartura lidhur me komunikimet ndërinstitucionale
me MASH

 Mungesa e dokumentit të akreditimit

 Vonesa në përgjigje në komunikimet shkresore me MASR



Shqyrtimi paraprak i aplikimit

 Në rast se hasen problematika në ndonjë nga elementët e verifikimit më sipër, ASCAL i drejtohet:

IAL

Institucioneve të tjera (MASR, etj)

Bordit të Akreditimit

Hapat e mëtejshëm:

Miratohet kërkesa dhe periudha e vlerësimit.

Njoftohet IAL me periudhën e akreditimit.



Standardizimi i dokumenteve

Nuk do të dërgohen në vijim:

Akte ligjore të KM, MASR, VBA, VKA, etj.

Dokumentet madhore: Statut; Strategjia e zhvillimit të

Institucionit; Rregullore IAL, Njësisë Kryesore/bazë, NJSBC, 

programit të studimit, zyrave të tjera administrative; shoqëruar

me aktet e miratimit (VS, MASR), dokumente për

infrastrukturën, etj.

Dokumente që preken më rrallë nga ndryshimet: Formati i

kontratave PAE/PAK, Formate pyetesoresh staf/student, Raporte

vjetore të IAL/njësive të brendshme, etj.



Standardizimi i dokumenteve

Me përjashtim të rasteve kur IAL ka miratuar
dokumente të reja apo ka kryer ndryshime në
ndonjë nga dokumentet e mësipërme, në këtë rast
dorëzohen vetëm ndryshimet e kryera.

Emërtimi i dokumentave në listën e evidencave
dhe në formatin elektronik të dërguar.



Pyetje dhe diskutime…..


