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VENDIM 
   Nr._____, datë _________ 

 
PËR 

DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 41, DATË 24.1.2018 
“PËR ELEMENTET E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË OFRUARA NGA 

INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 71, 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, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave  
 

VENDOSI: 
 

1. Pika 1, e Vendimit Nr. 41, datë 24.1.2018 “Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga 
institucionet e arsimit të lartë”, të Këshillit të Ministrave, ndryshon si më poshtë: 

1. Në këtë vendim, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:  
b) “Grup-lëndë”, një nën-bashkësi e lëndëve të një programi studimi, që kanë një trung të përbashkët nga 
pikëpamja përmbajtësore dhe didaktike;  
dh) “Lëndë”, një tërësi komponentësh mësimorë, të organizuar në një disiplinë të veçantë të programit të 
studimit, që mësohet në mënyrë sistematike gjatë një intervali të caktuar kohe, kryesisht me bazë semestrale 
dhe që lidhet me një fushë të caktuar shkencore, e cila vlerësohet me notë dhe kredite;  
e) “Lëndë individuale artistike”, një tërësi komponentësh mësimorë, e organizuar si një disiplinë mësimore 
e veçantë, që mësohet në mënyrë individuale; 
f) “Praktikë”, një veprimtari formuese akademike, gjatë së cilës studentit i kërkohet të zgjerojë dhe të 
aplikojë njohuritë e marra në auditor, për të fituar aftësi shtesë empirike brenda një mjedisi praktik 
profesional ose artistik, në kuadër të një programi të caktuar studimi, duke plotësuar kërkesa dhe standarde 
të njohura etike dhe profesionale, e cila vlerësohet me notë dhe kredite;  
h) “Rezultate të të nxënit”, bashkësi e dijeve, aftësive e kompetencave specifike të fushës, që studenti duhet 
të fitojë në përfundim të programit të studimit. 
Shtohen: 
i) “Tema/Disertacioni”, një punim origjinal akademik/kërkimor nën drejtimin e personelit akademik të 
përshtatshëm që mbrohet përpara një komisioni si detyrimi final për fitimin e diplomës apo gradës 
përkatëse e cila i nënshtrohet kontrollit të plagjaturës dhe vlerësohet me notë dhe kredite;  
j) “Grupi kërkimor”, bashkësi kërkuesish shkencorë të së njëjtës fushë ose fushave të ngjashme të drejtuar 
nga personeli akademik i kategorisë “Profesor” që ndërmarrin projekte kërkimore të miratuara dhe 
financuara ku zhvillojnë aktivitetin kërkimor doktorantët;  
k) “Udhëheqës shkencor”, personeli akademik me gradë apo titull të përshtatshëm me nivelin e KSHK të 
programit të studimit të kandidatit që zotëron ekspertizën e nevojshme akademike, zakonisht e reflektuar 
nëpërmjet publikimeve shkencore, për të drejtuar kërkimin shkencor dhe temën apo disertacionin e 
kandidatit;  
l) “Master Ekzekutiv”, një diplomë e avancuar master - pjesë e ciklit të tretë të studimeve - që ofrohet për 
profesionistët, menaxheret dhe drejtuesit e lartë me një eksperiencë profesionale të paktën 10 (dhjetë) 
vjeçare në fushën për të cilën ofrohet programi;  
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ll) “Titullari i lëndës”, personeli akademik i kategorisë “Profesor” i cili harton programin e lëndës në 
përputhje me planin mësimor të programit të studimit; 
m) “Pedagogu i lëndës”, personeli akademik që ka hartuar dhe zhvillon programin e lëndës, i cili zotëron 
së paku kualifikim të ciklit pasardhës. 
 
2. Në pikën 2, të Vendimit, germat a), c), ç), d) dhe e) ndryshojnë, si dhe shtohen germat gj) dhe h), si më 

poshtë:  
2. Elementet që përbëjnë strukturën e programeve të studimit, të ofruara nga IAL-të, konsistojnë në: 
a) kreditet e formimit në arsimin e lartë, në përputhje me Sistemin Europian të Transferimit të Krediteve 
(ECTS); 
c) rezultatet e të nxënit të programit të studimit; 
ç) komponentët mësimorë të një programi studimi; 
d) kategoritë e komponentëve mësimorë që karakterizojnë një program studimi; 
e) kuotat maksimale të pranimit dhe grupet mësimore në përputhje me Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë; 
gj) kodin e etikës;  
h) grupin kërkimor. 
3. Në pikën 2.2, të Vendimit, germat b), c) dhe ç) ndryshojnë si më poshtë: 
2.2 Kontrolli i dijeve dhe instrumentet e vlerësimit 
b) Kontrolli i dijeve shërben për vlerësimin e progresit të studentit dhe mat përvetësimin e rezultateve të 
të nxënit të një lënde dhe program studimi nga studenti; 
c) Kriteri i vlerësimit përshkruan atë çfarë pritet të përftojë studenti dhe në çfarë niveli, me qëllim 
demonstrimin e arritjeve të rezultateve të të nxënit për një lëndë të dhënë; 
ç) Metodat e vlerësimit janë teknikat, mjetet dhe instrumentet për grumbullimin e informacionit për të 
përcaktuar masën, në të cilën studenti përvetëson rezultatet e të nxënit të një lënde. 
 
4. Në pikën 2.3, të Vendimit, titulli dhe germat a), b) dhe c) ndryshojnë si më poshtë: 
2.3. Rezultatet e të nxënit 
a) Rezultatet e të nxënit në një program studimi përcaktojnë formimin, njohuritë, aftësitë dhe kompetencat 
që përfiton studenti deri në përfundim të programit të studimit; 
b) Rezultatet e të nxënit: 
i) përcaktohen në Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve në mënyrë të përgjithshme dhe konkretizohen dhe 
zhvillohen më pas prej IAL-së në përputhje me specifikat e çdo programi studimesh; 
ii) vlerësohen nëpërmjet procedurave të bazuara në kritere të qarta e transparente. 
c) Rezultatet e të nxënit ndahen në: 
i) përcaktues/e, të cilët/të cilat janë të njëjtë/a për programet e studimit me të njëjtin emërtim, të ofruar 
nga institucione të ndryshme të arsimit të lartë; 
ii) specifikë/e, të cilët/ të cilat diferencojnë programet e studimit me të njëjtin emërtim, të ofruara nga IAL 
të ndryshme. Këto rezultate të të nxënit  përcaktohen veçmas nga secili institucion ofrues i programit të 
studimit. 
 
5. Pika 2.5, e Vendimit, ndryshon si më poshtë: 
2.5 Kategoritë e komponentëve mësimorë të programit të studimit (programe me karakter 
profesional, programe të ciklit të parë, programe të ciklit të dytë, programe të ciklit të tretë Master 
Ekzekutiv dhe studimet e doktoratës)  
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b) Lëndët e një programi studimi grupohen në kategoritë e mëposhtme: 
i) Lëndë të përgjithshme të programit të studimit, që përcaktojnë formimin e përgjithshëm, përgatitjen 
metodologjike dhe kulturën e përgjithshme të studentit. Lëndët e përgjithshme janë në nivel të avancuar/ 
thelluar në ciklin e tretë të studimeve;  
ii) Lëndë karakterizuese, që lidhen me veçoritë e programit të studimit dhe japin një formim specifik, 
sipas karakteristikave të tij. Për programet me karakter profesional lëndët karakterizuese përfshijnë edhe 
lëndët praktike të cilat mundësojnë formim specifik. Lëndët karakterizuese janë në nivel të avancuar/ 
thelluar në ciklin e tretë të studimeve; 
iii) Lëndë ndërdisiplinore dhe/ose integruese në një ose më shumë grupe disiplinash, të ngjashme 
dhe/ose integruese me disiplinat karakterizuese, profile të programit dhe grup-lëndë me zgjedhje; 
iv) Lëndë plotësuese, të fokusuara në përftimin e aftësive në gjuhë të huaj, aftësive informatike dhe 
telematike, aftësive komunikuese e prezantuese, aftësive që lehtësojnë hyrjen në tregun e punës dhe në 
praktikat profesionale të zhvilluara pranë subjekteve publike e private, sipas marrëveshjeve të përbashkëta, 
të nënshkruara për këtë qëllim; 
v) Detyrime përmbyllëse, që lidhen me përgatitjen e punimit të diplomës / disertazionit ose me provimin 
e përgjithshëm përfundimtar.  
c) Pesha që zë secila lëndë dhe veprimtari formuese brenda programit të studimit, sipas llojit të programit, 
përcaktohet në Shtojcën Nr. 1, Tabela 1 dhe Tabela 1.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
d) Lëndët dhe veprimtaritë formuese mund të jenë: 
i) të detyrueshme; 
ii) të zgjedhura nga vetë studentët, ndërmjet atyre të ofruara nga institucioni, dhe koherente me programin 
e studimit, të realizuara gjatë viteve akademike të programit të studimit. 
 
6. Pika 2.6, e Vendimit, ndryshon si më poshtë: 
2.6 Plani mësimor 
Në planin mësimor të çdo programi studimi përcaktohen: 
i) lëndët e programit të studimit, të ndara sipas kategorive të përcaktuara në pikën 2.5 të këtij vendimi,  në 
vite e semestra, si edhe orët sipas komponentëve mësimorë të përcaktuara në pikën 2.4 të këtij vendimi, 
për secilën lëndë; 
 
7. Pika 2.7, e Vendimit, ndryshon si më poshtë: 
2.7 Kuotat e pranimit dhe grupet mësimore 
d) Numri i studentëve, që përmban një grup mësimor për çdo program studimi, përcaktohet në Shtojcën 
Nr. 2, Tabela Nr. 2; 2.1 dhe 2.2, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
 
8. Pika 2.8, e Vendimit, ndryshon si më poshtë: 
2.8 Programi i lëndës (syllabus-et). 
Modeli i programit të lëndës, që do të përdoret për hartimin e syllabus -eve, duhet të përmbajë elementet 
sipas përcaktimeve në Shtojcën Nr. 3 që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
 
9. Pika 2.10, e Vendimit, ndryshon si më poshtë: 
2.10 Diploma/Certifikata dhe suplementi i saj 
a) Diplomat/Certifikatat, që lëshohen në përfundim të programeve të studimit me karakter profesional, të 
ciklit të parë, të dytë, si dhe ato të ciklit të tretë “Master ekzekutiv”, shoqërohen me suplementin e diplomës; 
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10. Pas pikës 2.10, të Vendimit, shtohen pikat 2.11 dhe 2.12, si më poshtë: 
2.11 Kodi i Etikës 
a) Tërësia e rregullave, pritshmërive dhe sanksioneve përkatëse - të cilat kodifikohen në nivel IAL-je - ndaj 
studentëve, stafit akademik, e atij mbështetës për t’u sjellë me integritet akademik mbështetur mbi 
ndershmëri;  
b) Elementët e Kodit të Etikës që prekin aktivitetin studentor listohen në syllabus sidomos përsa i përket 
detyrimit të studentëve për të mos kopjuar në provime, mos kopjuar punën e dikujt tjetër, mos fabrikuar 
të dhëna dhe për të respektuar dinjitetin dhe integritetin njerëzor dhe profesional të studentëve të tjerë dhe 
personelit akademik e atij mbështetës;  
c) Studimet e doktoratës kanë një Kod Etike të dedikuar që specifikon standardet etike të kërkimit që 
duhen respektuar si dhe rastet dhe procedurat kur si pasoje e thyerjes së Kodit doktoranti mund të 
përjashtohet nga studimet doktorale ose mund t’i revokohet grada shkencore.  
 
2.12 Grupi Kërkimor 
a) Grupi kërkimor strehon doktorantët dhe ndjek e orienton aktivitetin e tyre kërkimor në përputhje me 
projektin e financuar dhe aprovuar të grupit;  
b) Doktoranti përmbush të gjitha detyrimet që rrjedhin nga pjesëmarrja në veprimtarinë e grupit kërkimor;  
c) Grupi kërkimor mban një dosje për çdo doktorant me të dhëna për aktivitetin e tij kërkimor si dhe të 
avancimit të kërkimit/disertacionit doktoral.  
 
11. Shtojcat Nr. 1 dhe Nr. 2, të Vendimit, zëvendësohen, si dhe shtohet shtojca Nr. 3, bashkëngjitur këtij 

Vendimi. 
 

12. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, 
Qendra e Shërbimeve Arsimore, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia 
Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, si dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij 
vendimi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 
 
 

KRYEMINISTRI 
 
 

Edi RAMA 
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SHTOJCA NR. 1 
 
Elementët  e programeve të studimit përcaktohen në Tabelat 1 dhe 1.1, si vijon: 
 
Tabela 1 

 K
at

eg
or

ia
 

 

 
 
 
 

Komponenti 
mësimor 

 

 
Cikli i 
parë 

(Niveli 6 
i KSHK) 

 
Cikli i dytë 

(Niveli 7 i KSHK) 

 
Cikli i tretë 

(Niveli 8 i KSHK) 

Bachelor Master 
profesional 

Master i 
shkencave/ 

master i arteve 

Master i 
shkencave (i 

integruar) 

Master 
Ekzekutiv 

Doktoratë 

A LËNDË TË 
PERGJITHSHME – 
përgatitje 
metodologjike dhe 
kulturë e përgjithshme  

15-20% 
(kredite) 
 

5-10% 
(kredite) 
 

5-10% (kredite) 
 

15-20% 
(kredite) 
 

5-10% 
(kredite 

Detyrime 
akademike 
gjatë vitit të 
parë të 
studimeve 

B LËNDË 
KARAKTERIZUES
E – përgatitje për 
disiplinën shkencore 
 

50-55% 
(kredite) 
 

30-40% 
(kredite) 
 

50-60% (kredite) 
 

45-55% 
(kredite) 
 

50-60% 
(kredite) 
 

Detyrime 
akademike 
gjatë vitit të 
parë të 
studimeve 

C LËNDË 
NDËRDISIPLINOR
E/INTEGRUESE – 
nëndisiplina, profile 
dhe grup-lëndë me 
zgjedhje 

12-15% 
(kredite) 
 

20-30% 
(kredite) 
 

12-20% (kredite) 
 

12-15% 
(kredite) 
 

12-15% 
(kredite) 
 

  

D LËNDË 
PLOTËSUESE – 
gjuhë të huaja, njohuri 
informatike, praktika 
profesionale 
 

10-15% 
(kredite) 
 

10% (kredite) 
 

10% (kredite) 
 

6-8% (kredite) 
 

  

E DETYRIME 
PËRMBYLLËSE 
 

3-5% 
(kredite) 
 

10-20% 
(kredite) 
 

10-15% (kredite) 
 

3-5% (kredite) 
 

18-20% 
(kredite) 

Detyrime 
akademike 
gjatë gjithë 
studimeve 

 
Shënim. Përqindja totale e lëndëve të kategorive A dhe B nuk duhet të jetë më pak se 70% në rastin e programeve “Bachelor” 
e “Master i shkencave i integruar”, dhe jo më pak se 60% në rastin e programeve “Master i shkencave”. Në rastin e “Master i 
arteve” ky raport vendoset sipas specifikave të vetë programit të studimit. 
Për programet “Master Ekzekutiv” lëndët e Kategorisë B duhet të kenë një karakter dhe orientim të theksuar praktik me qëllim 
avancimin e mëtejshëm profesional të studentëve. Për të përmbushur këtë objektiv lëndët mund të ofrohen në bashkëpunim 
me industrinë dhe botën profesionale dhe për cdo rast ato duhet të jenë të paktën 50% praktike/në terren.   
Për programet e doktoratës në Kategorinë A përfshihen lëndë të strukturimit të kërkimit shkencor të thelluar, metodave cilësore 
dhe sasiore të përpunimit të të dhënave, etikës së kërkimit shkencor, dhe shkrimit të punimeve shkencore dhe disertacionit 
doktoral. Në Kategorinë B përfshihen lëndë të avancuara të debateve teorike, përqasjeve kërkimore, bashkëpunimeve 
ndërdisiplinore dhe zhvillimeve të fundit të disiplinës shkencore të doktorantit.  
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Tabela 1.1 
 

 
 

Kategoria 
 

 
 

Tipi i komponentit mësimor 
 

 
Programe ma karakter 

profesional (niveli 5 i KSHK) 
 

60 - 120 kredite 

A LËNDË TË PERGJITHSHME – përgatitje 
metodologjike dhe kulturë e përgjithshme 

 
10 - 15% (kredite) 
 

B LËNDË KARAKTERIZUESE – përgatitje 
për disiplinën që karakterizon programin, 
lëndët praktike 
 

 
45 - 55% (kredite) 
 

C LËNDË 
NDËRDISIPLINORE/INTEGRUESE – 
nën disiplina, profile dhe grup-lëndë me 
zgjedhje 

 
5 - 15% (kredite) 
  
 

D LËNDË PLOTËSUESE – gjuhë të huaja, 
njohuri informatike, praktika profesionale 

10 - 15% (kredite) 

E DETYRIME PËRMBYLLËSE 
 

3 - 5% (kredite) 

 
*Duhet të ruhet një raport i balancuar midis moduleve/aktiviteteve të formimit teorik përkundrejt atyre 
praktike (50/50). Rreth 25% e programit i dedikohet aftësimit në praktikë/punë konkrete në profesion.  
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Shtojca Nr. 2  
 
Grupet mësimore në programet e studimit me karakter profesional, të ciklit të parë, ciklit të dytë (përfshirë 
dhe programet e integruara) të studimit të organizohen me numër maksimal studentësh, si më poshtë: 
 
Tabela 2 

 
Fusha e studimit 
 

 
Nr. i studentëve/ 
seminar 
 

 
Nr. i studentëve/ 
laborator 
 

 
Nr. i studentëve/ 
praktika 
 

 
Nr. i studentëve/ 
leksion 
 

Shkenca natyrore 25 20 20 6 grupe seminari 
Inxhinieri dhe teknologji 25 20 20 6 grupe seminari 
Shkenca mjekësore dhe shëndetit 25 20 20 6 grupe seminari 
Shkenca agrikulturore dhe 
veterinarisë 

25 
 

20 
 

20 
 

6 grupe seminari 

Shkenca sociale 35 25 25 6 grupe seminari 
Humanitete dhe arte 35 25 25 6 grupe seminari 

 
Grupet mësimore në programet e studimit të ciklit të tretë të studimit të organizohen me numër maksimal 
studentësh, si më poshtë: 
 
Tabela 2.1 

 
Fusha e studimit 
 

 
Nr. i studentëve/ 
seminar 
 

 
Nr. i studentëve/ 
laborator 
 

 
Nr. i studentëve/ 
leksion 
 

Shkenca natyrore 20 15 3 grupe seminari 
Inxhinieri dhe teknologji 20 15 3 grupe seminari 
Shkenca mjekësore dhe shëndetit 20 15 3 grupe seminari 
Shkenca agrikulturore dhe 
veterinarisë 

20 15 
 

3 grupe seminari 

Shkenca sociale 25 20 3 grupe seminari 
Humanitete dhe arte 25 20 3 grupe seminari 

 
PËR UNIVERSITETIN E ARTEVE 
(BAZUAR NË SPECIFIKAT E PROGRAMEVE TË STUDIMIT DHE MËNYRËS SË 
MËSIMDHËNIES) 
 
Tabela 2.2 
 

Fusha e  
studimit 

 

Nr. i studentëve/ 
Lëndë individuale 
artistike  
 

Nr. i studentëve/ 
Mësim artistik në 
grup  
 

Nr. i 
studentëve 
/ seminar 

Nr. i studentëve/ 
praktika/shoqërim 
në piano 

Nr. i 
studentëve
/ leksion 

Nr. i 
studentëve
/ laborator 

 
Arte 

 
1 

 
1–15 

 
1–15 

 
1–15 

1–6 grupe 
seminari 

 
1-–15 
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SHTOJCA NR. 3 
 
PROGRAMI I LËNDËS 
 
Emërtimi i lëndës 
(Shënim. Të gjitha shënimet brenda kllapave, me të pjerrëta, duhet të fshihen, përfshirë këtë shënim) 
Titullari /lektori /pedagogu i lëndës (për programet profesionale): (emri, titulli akademik, grada 
shkencore dhe nënshkrimi) 
Ngarkesa: (numri i krediteve, numri i orëve mësimore në klasë, leksion dhe seminar, praktika etj.) 
Viti akademik/semestri kur zhvillohet: 
Lloji i lëndës: (e detyrueshme ose me zgjedhje) 
Programi i studimit: (programi për të cilin ofrohet kjo lëndë) 
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut të lëndës: 
PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: (Përmbledhja është një abstrakt që jep idenë e 
përgjithshme të kursit. Objektivat e lëndës janë synimet që lënda tenton të arrijë në përfundimi të saj, të cilat ndahen në 
njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që studenti pritet të përvetësojë në përfundim të lëndës) 
KONCEPTET THEMELORE: (janë koncepte e terma bazë mbi të cilat ndërtohet lënda) 
1. 
2. 
3. 
... 
TEMAT E LËNDËS shpjegimi (rreth një paragrafi) i çdo teme të leksionit sipas javëve, shoqëruar me literaturën 
përkatëse (të detajuar me faqe) 
Tema I – 
Tema II – 
Tema III – 
.............. 
FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE 
FREKUENTIMI: 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM: (renditen format e vlerësimit të studentëve të shprehura si përqindje e notës 
përfundimtare: niveli i diskutimit në seminare, kolokiumi, provimi i ndërmjetëm, detyra e kursit dhe provimi përfundimtar 
etj.) 
LITERATURA (literatura paraqet listën e botimeve që studenti duhet të lexojë gjatë lëndës, e ndarë në) 
a) Literatura bazë e detyrueshme: 
b) Literatura e rekomanduar: 
VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS (hapësira ku pedagogu parashtron 
mendime, rekomandime, vërejtje, kufizime, rezerva që lidhen me zhvillimin e lëndës në fjalë gjatë vitit akademik, nëse ka, si 
edhe elementët e Kodit të Etikës sipas pikës 2.10 të këtij vendimi)) 
 


