
 

VENDIM 
Nr. 824, datë 24.12.2021 

 
PËR MIRATIMIN E KODIT TË CILËSISË SË ARSIMIT TË LARTË1 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 105, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave 
 

VENDOSI: 
 
1. Miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë, si përmbledhje e standardeve shtetërore për sigurimin e cilësisë për institucionet e arsimit të 

lartë, për programet e studimit me karakter profesional, programet e ciklit të parë të studimeve “Bachelor”, programet e studimit të ciklit të dytë, 
programet e studimit të ciklit të tretë “Master ekzekutiv”, programet e studimit të ciklit të tretë “Doktoratë”, si dhe programet e studimit të ciklit të 
tretë “Specializime afatgjata”, përkatësisht sipas shtojcave nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 dhe nr. 7, që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë 
përbërëse të tij. 

2. Procesi i sigurimit të jashtëm të cilësisë, akreditimit institucional dhe programeve të studimit vijon sipas kuadrit ligjor ekzistues deri në hyrjen në 
fuqi të këtij vendimi. 

3. Vendimi nr. 531, datë 11.9.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, shfuqizohet. 
4. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Sportit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e 

këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 

 
 
 
 

 
                                                           
1 Ky vendim është përafruar pjesërisht me rekomandimin e Këshillit të Evropës (2017 / C 189/03), datë 22 maj 2017, “Mbi Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për të mësuarit 
gjatë gjithë jetës dhe shfuqizimin e rekomandimit të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 23 prillit 2008, për themelimin e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për të nxënit gjatë 
gjithë jetës”. 


