
Reformimi i programeve të 
studimit, në kuadrin e 
kornizës së re ligjore, në 
institucionet e arsimit të 
lartë...

Prof. Dr. A. Paparisto
Prof. As. Dr. F. Bidaj
Prof. As. Fatmira Shehu
HERE Albanian team members

Universiteti  
“Fan.S. Noli”

Korce 
26.05.2017



Ligji nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 
shkencor në IAL në Republikën e Shqipërisë”
dhe kërkesat e tij në fushën e mësimit

Kodifikimi i programeve të studimit 
1. Programet e studimit organizohen dhe grupohen 
në kode që identifikojnë fusha të ngjashme studimi 
në nivel kombëtar
2. Programet e studimit, që ofrohen në të njëjtën 
fushë studimi, cikël si dhe me të njëjtën emërtesë, 
duhet të kenë përmbajtje të ngjashme në nivel, së 
paku 70 %
3. Hapja e një programi të ri studimi shoqërohet me 
përcaktimin e kodit, sipas fushës së studimit dhe 
klasifikimeve të bëra publike
4. Specifikimet dhe përmbajtja për kodifikimin e 
programeve të studimit dhe elementët e tyre 
përcaktohen me VKM



Kodifikimi 
Qëllimi

Vendosjen e një standarti për 
diplomat/kualifikimet e dhëna nga IAL në 
përputhje me Kornizën Kombëtare të 
Kualifikimeve 

duke i dhënë diplomave të njëjtën vlerë legale

Lehtësimin e karrierës së studentit drejt tregut 
të punës

Forcimin e bashkëpunimit ndërmjet 
komuniteteve akademike dhe mobilitetin e 
studenteve dhe pedagogeve



Çdo elemente i kodifikimit do 
të ketë simbolin e vet

Tërësia e simboleve për çdo 
program studimi formon kodin e 
tij 

Kodifikimi 



Elementët e kodifikimit

Lloji i programit të studimit
Bachelor

Master shkencor

Master shkencor për studime të integruara

Master profesional

Master ekzekutiv 

Specializime 

Doktorature 



Elementët e kodifikimit
Sipas manualit të Frascatit kodet e 
programeve të studimit klasifikohen në 6 
fusha kryesore:

1. Shkencat natyrore
2. Inxhinieri dhe teknologji
3. Shkencat mjekësore dhe të shëndetit
4. Shkencat bujqësore
5. Shkencat sociale
6. Kulturë/shkenca njerëzore 
 (gjuhë, letersi, histori, filozofi, art, muzikë)



Elementët e kodifikimit

Fushat kryesore ndiqen nga 
14 fusha shkencore që 
ndahen në rreth 39 fusha 
studimi



Elementët e kodifikimit

Fushat e studimit

përfshijnë programe studimi të 
ngjashme

duhet të plotësojnë kushtin e 
ngjashmërisë (ndarja e krediteve te 
detyrara) 

në nivelin 70%
programet e mësuesisë 80%



Shpërndarja e krediteve në aktivitetet 
formative:

Bazë

Karakterizuese

Interdisiplinore

Me zgjedhje

Praktikë e drejtuar dhe Diplomë (prova 
përfundimtare)

Të tjera (gjuhë e huaj, informatikë dhe shkenca 
të komunikimit, lëndë speciale profesionale, 
praktikë mësimore, etj.)

Elementët e kodifikimit



Struktura e programeve të 
studimit 
Cikli i studimeve dhe referenca në Kornizën Kombëtare
të Kualifikimeve KKK
Lloji i programit të studimit dhe diploma/certifikata që 
lëshohet me mbarimin e tij
Emërtimi i programit të studimit 
Kodi i programit të studimit
Orientimi i programit të studimit
Gjuha e studimeve
Forma e studimeve
Periudha e referencës
Kohëzgjatja e studimeve
Aktorët e interesit, të cilëve iu është marrë mendimi në 
hartimin dhe hapjen e programit të studimit 
Institucioni që e ka miratuar hapjen e tij
Kreditet



Struktura e programeve të 
studimit 
Metodat e vlerësimit
Kriteret e pranimit në programet e studimit
Rezultatet e të nxënit
Komponentët mësimorë të programit të 
studimit
Rregulloret
Plani mësimor
Diploma dhe Suplementi
Grupet mësimore
Veprimtaritë e orientimit dhe të kujdestarisë 
(tutoratit)
Frekuentimi
Numri i pritshëm i studentëve
Fatura financiare



Hapja & Riorganizimi i
programeve të studimit

riorganizimi i programeve të studimit deri në
masën 20% të përmbajtjes së tyre, të shprehur
në kredite

realizohen pas një cikli të plotë studimi

Propozohet nga njësia bazë

miratohet nga Senati Akademik

miratohet nga ministri përgjegjës për arsimin

në bazë të kërkesës së institucionit të arsimit të lartë
bazuar në vlerësimin e nevojave për aftësi në tregun e 
punës



Hapja & Riorganizimi i
programeve të studimit
IAL-të përpara fillimit të vitit akademik

një vit para fillimit të implementimit!!!

njoftojnë MAS për ndryshimet/riorganizimin e 
programeve të studimit

shoqëruar me argumentimin përkatës

Hapja e një programi të ri studimi bëhet me 
miratimin paraprak të AKFAL-it

në të gjitha ato raste kur kërkohet financim nga
Buxheti i Shtetit



Projektimi dhe zhvillimi i programit 
të studimit

Procesi i rishikimit të programeve të studimit 
dhe kurrikulës së tyre shqyrtohet: 

•Departament 

•Fakultet (sidomos për rastet ndërdisiplinore) 

•Universitet/IAL



Projektimi dhe zhvillimi i programit 
të studimit

Departamenti
Anëtarët e Departamentit janë përgjegjësit kryesorë
për nisjen e procesit të rishikimit të programeve të 
studimit
Departamenti vlerëson ndikimin që do të kenë 
ndryshimet e propozuara

duke u konsultuar me  të gjithë ata që preken nga këto 
ndryshime

Ndryshimet dhe rishikimi i programeve të studimit 
mund të propozohet edhe nga grupime të tjera

Theksojme riorganizimi i programeve të studimit në masën 
<20%, behet me aprovim të Senatit Akademik dhe më pas 
njoftohet MAS (neni 35 pika 1)



Procedura e rishikimit të programeve 
të studimit dhe kurrikulës së tyre

Procedura
Ngritjen zyrtarisht të një grupi pune

duke treguar edhe detyrën e tij
Përpilimin e planit të realizimit të rishikimit të programit 
të studimit dhe kurrikulës së tij
Vendosjen e afateve kohore për realizimin e këtij 
plani
Analizën e programit të studimit dhe kurrikulës 
egzistuese

Përcaktimi i pikave të dobta, të forta mundësive dhe reziqeve në 
përputhje me vizionin dhe strategjinë e zhvillimit institucional dhe 
ndryshimet në tregun e punës

Hartimin e një drafti për përmirësime



Procedura e rishikimit të programeve 
të studimit dhe kurrikulës së tyre

Marrjen kontakt dhe përfshirjen e stafit akademik në 
këtë rishikim 
Vendosjen e kontakteve me palë të tjera të 
interesuara

Studentet

Biznese

Ndërmarrje, etj.
Hartimin e programit të studimit dhe kurrikulës së tij 

duke evidentuar ndryshimet dhe ndikimet përkatëse
Diskutimi në nivel Departamenti dhe aprovimi
Përcjellja për në Senatin Akademik



DEKANI Në KUADER Të RISHIKIMIT 
Të PS

Organizon takime 
Ndihmon në diskutimin ndërmjet 

Pedagogeve
Departamenteve  
Njësive të tjera akademike  

Kujdeset që  LOs të përfshihen e trajtohen drejt 
nga të gjithë PS
Organizon takime në trajtimin e kërkesave të 
lëndeve specifike 

për propozime që vijnë nga palë të tjera



Rektori/rektorati

Normalisht 1 herë në 6 vjet organizon, procesin e 
rishikimit të programeve të studimit (PS) 
Ngre një grup në nivel IAL për drejtimin e procesit të 
rishikimit të PS
Së bashku me senatin përcaktojnë objektivat e 
politikës për rishikimin e PS

duke mbajtur parasysh edhe propozimet me të rëndësishme 
të ngritura për këte proces

Merr masa për zbatimin e PS të rishikuara duke 
siguruar një tranzicion të butë
Ndjek respektimin e detyrimeve ligjore në lidhje me 
afatet, transparencën dhe shpalljen e PS të rishikuara



Rektori/rektorati

Rektorati pret propozimet e ardhura nga 
Departamentet nëpërmjet Fakulteteve

Ai ia kalon për shqyrtim  Drejtorise/njësisë  së Kurrikulës për 
shqyrtim

Drejtoria e kurrikulës është përgjegjëse për
respektimin e standarteve akademike për të gjitha kurrikulat 
që përbëjnë oferten akademike te IAL

shqyrtimin e ndikimeve që kanë ndryshimet e propozuara

të tregojë një kujdes shumë të veçante kur propozohen:

programe  te reja

lëndë të reja që zevendesojnë ato ekzistuese

ndryshime të konsiderueshme të programeve të studimeve



Senati akademik

Përcakton e aprovon objektivat e politikës për 
rishikimin e PS

duke mbajtur parasysh edhe propozimet më të rëndësishme 
të ngritura për këtë proces

Rishikon kornizën e propozimeve për
PS të reja 

ndryshimet PS egzistuese
Analizon ndikimet e tyre
Rishikon dhe  merr vendimin final për PS 

të reja 

të rishikiuara



Senati akademik

Procesi
shqyrton propozimet që vijnë nga Departamentet

pas shqyrtimit nga drejtoria e kurrikules dhe 

komisioni i senatit për cështje 
Senati ka autoritetin  që:

t’i  aprovojë

t’i  kthejë për plotësime

të mos i aprovojë

duke dhënë edhe arsyetimin përkatës
Në rast të aprovimit, ndryshimet i përcillen

Drejtorisë/strukturës së kurrikulës 

Fakultetit/njësisë kryesore  

Departamentit/njësisë bazë

që kanë bërë propozimet
Pasqyrohen në dokumentacionin mësimor  përkatës



Bordi i Administrimit
Detyrat

Analizon nga pikpamja financiare Programet e reja të 
studimit 
Vlerëson efikasitetin e tyre financiar për zhvillimin 
strategjik të IALsë
Rishikon ndryshimet e propozuara për PS 

duke i shprehur  Komisionit të Senatit qëndrimin e tij për 
ndikimin e tyre në

Financat 

zhvillimin strategjik të IAL-së

Paraqet
Analizën e saj financiare për efikasitetin e programeve 
egzistuese dhe jep propozime konkrete për ndryshimet që 
duhet të bëhen për atoprograme që janë me humbje 



Skeda kohore për rishikimin e 
programeve të studimit

Procesi i rishikimit të PS bëhet normalisht 1 
herë në 6 vjet
Procesi i rishikimit parashikohet të zgjatë në 
kohë jo më pak se 1 vit 
Procesi i rishikimit duhet të jetë i dokumentuar 
në të gjitha fazat e zhvillimit të tij



Konsiderata të rishikimit dhe zhvillimit 
të programeve të studimit
Rishikimi i PS duhet te përfshijë :

studentet 

ata që kanë mbaruar

shoqatat profesionale 

shoqatat e biznesit

pushtetin lokal

Ai duhet të trajtojë:
Konsiderata financiare

Konsiderata për konsultimin dhe përfshirjen e të 
gjithë stafit akademik



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të
Programet e studimit përfaqësojnë thelbin e misionit 
edukues të IAL
Ato u sigurojnë e japin studentëve

njohuritë akademike

aftësitë profesionale 

kompetenca

qëndrime

sjellje

dhe

aftësitë e transferueshme

të cilat përbëjnë çelsin e suksesit duke ndikuar fortësisht në 
zhvillimin e personalitetit dhe karierës individuale



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të
Programet e studimit dizenjohen në 
përputhje me: 

Rezultatet e të mësuarit të fushës së 
studimit 
Kërkesat e kornizës kombëtare të 
Kualifikimit
Strategjinë e zhvillimit institucional 



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

Të gjitha programet e studimit duhet 
të kalojnë përmes një procesi formal të 
aprovimit në të gjithëe nivelet 
institucionale duke filluar nga grupi 
mësimor kërkimor



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

Janë të pajisura me rezulatate të qarta të të mësuarit
Dizenjohën përmes një procesi gjithëpërfshirës të 
studentëve, tregut të punës dhe mbështetësve të tjerë
Përfitojnë nga ekspertizat dhe pikat e referimit jashtë 
institucionit
Reflektojnë qartë qëllimin dhe konceptet për të cilat 
janë përgatitur
Janë të përshtatura për të siguruar një progresion të 
llogjikshëm të studentëve duke respektuar standardet e 
ngarkesës në ECTS dhe duke ofruar mundësi të 
strukturuara për punësim e karrierë



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

Programet e studimit duhet të ndërtohen duke pasur në 
qendër studentin

Kjo strategji është stimuluese për 
motivimin e tyre
reflektimin në nivel personal 
përfshirjen aktive në procesin e të mësuarit

Këto kërkesa duhen trajtuar me shumë kujdes 
në procesin e dizenjimit të programeve të studimit, 
zbatimin e tyre
deri në procesin e vlersimit të rezultateve të të 
mësuarit



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të
Zbatimi i mësimdhënies dhe mësimnxënies me në qendër studentin

Respekton dhe synon të njohë dhe marrë parasysh diversitetin e 
nevojave, formimeve dhe dëshirave

duke u ofruar rrugëtime të përshtatshme dhe fleksible drejt njohurive dhe aftësive
Merr parasysh përdorimin e metodave dhe teknikave të larmishme në 
mësimdhënie dhe mësimnxënie
Merr parasysh mënyrat të ndryshme për ofrimin e shërbimeve të 
përshtatshme
Vlerëson në mënyrë të vazhdueshme dhe përmirëson metodat e 
mësimdhënies, mësimnxënies dhe vlerësimit
Nxit të mësuarin autonom nën drejtimin profesional dhe nbështetjen e 
mësimdhënësit
Promovon respektin e dyanshëm në marëdhënien studentë-pedagogë
Përfshin procedura të përshtatshme për trajtimin e ankesave të 
studentëve



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të
Programet e studimit duhet të ndërtohen mbi  bazën  
e transparencës

Transparenca reflektohet në publikimin e: 
programeve të studimit 
përmbajtjes së tyre
silabuseve lëndore
procedurave dhe kritereve të kalimit nga një vit në 
tjetrin
detyrimeve në vitet e mbartura dhe të përsëritura 
skemave të vlerësimit
rezualtateve të kriptuara të vlerësimit



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

Vlerësimi

studentët të jenë të familjarizuar me metodat 
e kontrollit dhe skemat e vlerësimit 

institucioni duhet të sigurojë që përmbajta e 
programit të studimit dhe procedurat e 
implementimit të tij u sigurojnë studentëve 
zhvillimin e aftësive në këtë drejtim



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

Kontrolli i njohurive në nivel modulesh e lëndësh duhet 
t’u sigurojë studentëve që të demonstrojnë thellësinë në 
të cilën janë arritur rezultatet e planifikuara të të nxënit
Programi i studimit duhet të planifikojë dhe mënyrat 
në të cilat studentët marrin feedback mbi arritjet e tyre 
të të nxënit dhe rrugën se si mund t’i përmirësojnë ato
Në procesin e kontrollit dhe vlerësimit duhet të marrin 
pjesë më shumë se një vlerësues
Programi i studimit duhet të sigurojë që vlerësimet
janë në akordancë mes tyre dhe që aplikohen me të 
njëjtën shkallë drejtesie dhe kriter të matjes për të gjithë 
përmbajtjen e programit duke përfshirë këty dhe 
procedurat e ankimimit



Sigurimi i brendshëm i cilësisë

IAL përgjegjëse për hartimin e:
Politikave dhe procedurave për sigurimin e brendshëm të
cilësisë

Standardeve për sigurimin e cilësisë
në përputhje me Kodin e Cilësisë

Njësia e sigurimit të cilësisë: 

ovlerëson periodikisht, rezultatet e veprimtarive mësimore dhe
kërkimore-shkencore

orealizon studime për të vlerësuar ecurinë dhe efikasitetin e 
programeve të ofruara



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

IAL  përdorin

metodologji vlerësimi dhe instrumente 
matëse dhe vlerësuese për të parë 
ecurinë e programeve të studimeve



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të
Për kryerjen e vlerësimit IAL-të përdorin

metoda të tërthorta
sondazhe të studentëve 

intervista 

vlerësim të mësimdhënies, kurrikulës dhe të mësuarit 
metoda të drejtpërdrejta

rezultatet e arritura nga studentët në teste të standardizuara 
kombëtare/ndërkombëtare 

dëgjime në auditor

rezultatet e arritura nga studentët në provimet, testimet, praktikat 
profesionale



Kërkesat e Standarteve Shtetërore të 
Cilësisë/Kodi i Cilësisë  dhe ESG-të

IAL hartojnë plane strategjike për 
zhvillimin dhe përmirësimin të 
programeve të studimeve dhe të 
rezultateve të mësimdhënies dhe të 
të nxënit

IAL ndërmarin analiza vjetore për 
vlerësimin e ecurisë së programeve 
të studimeve


