PËRMBLEDHJE LEGJISLACIONI PËR ARSIMIN

PËRMBAJTJA PËR ARSIMIN

Ligj nr.7952
datë 21.6.1995
Për sistemin arsimor parauniversitar
ndryshuar me:
17
- ligjin nr.8337, datë 30.7.1998
- ligjin nr.8872, datë 29.3.2002
- ligjin nr.9903, datë 17.4.2008
- ligjin nr.9985, datë 11.9.2008
Vendim i KM
nr.396 , datë 22.8.1994
Për arsimin 8-vjeçar në gjuhën amëtare të personave të pakicave
ndryshuar me:
30
- vendim të KM nr.502, datë 5.8.1996
Vendim i KM
nr.78, datë 8.2.2006
Për krijimin e maturës shtetërore dhe pranimet në shkollat e larta publike
ndryshuar me:
31
- vendim të KM nr.323, datë 30.5.2007;
- vendim të KM nr.262, datë 27.2.2008
- vendim të KM nr.156, datë 11.2.2009
Vendim i KM
nr.134, datë 8.3.2006

Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat,
parauniversitar, si shkollë e mesme e përgjithshme, e profilizuar
“Memorial International School”, që do ta zhvillojë mësimin edhe në
gjuhën angleze 33
Vendim i KM
nr.247, datë 27.4.2006
Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat,
parauniversitar, shkollë 9-vjeçare, cikël i lartë “Amaro Tan”, që do të
zhvillojë në programin mësimor edhe lëndë fetare 33
Vendim i KM
nr.266, datë 5.5.2006
Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor, privat,
parauniversitar, shkollë 9-vjeçare “Omiros” 34
Vendim i KM
nr.841, datë 13.12.2006
Për pagesën e anëtarëve, në përbërje të komisioneve për vlerësimin,
miratimin dhe certifikimin e teksteve shkollore dhe të materialeve të tjera
ndihmëse, në sistemin arsimor parauniversitar 34
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.71, datë 7.2.2007
Vendim i KM
nr.135, datë 14.3.2007
Për krijimin e agjencisë qendrore të vlerësimit të arritjeve të nxënësve
dhe për shkrirjen e Qendrës Kombëtare Arsimore të vlerësimit dhe të
provimeve
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.630, datë 29.9.2007
35
Vendim i KM
nr.569, datë 5.9.2007
Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat,

parauniversitar, shkollë 9-vjeçare “Tirana International School”, që do ta
zhvillojë mësimin edhe në gjuhën angleze 37
Vendim i KM
nr.579, datë 5.9.2007
Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat,
parauniversitar, shkollë e mesme e përgjithshme “Tirana International
School”, që do ta zhvillojë mësimin edhe në gjuhën angleze 37
Vendim i KM
nr.502, datë 16.4.2008
Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar
ndryshuar me:
38
- vendim të KM nr.1710, datë 29.12.2008
Vendim i KM
nr.743, datë 1.7.2009
Për dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat
parauniversitar, shkollë e mesme “Kryqi i nderuar” 41
Vendim i KM
nr.799, datë 22.7.2009
Për miratimin e strategjisë kombëtare të arsimit parauniversitar, për
periudhën 2009-2013 42 4
Vendim i KM
nr.879, datë 12.8.2009
Për dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat,
parauniversitar, gjimnazi “Linz”, në qytetin e Tiranës
83
Vendim i KM
nr.1067, datë 21.10.2009
Për dhënien e licencës për hapjen e institucionit arsimor privat,
parauniversitar, shkollës 9-vjeçare, të ciklit të lartë “Hafiz Abdulla
Zëmblaku”, që në programin mësimor do të zhvillojë edhe lëndë fetare 83

Vendim i KM
nr.56, datë 3.2.2010
Për krijimin e Inspektoratit Kombëtar të Arsimit Parauniversitar 84
Vendim i KM
nr.66, datë 3.2.2010
Për riorganizimin e drejtorive arsimore rajonale dhe zyrave arsimore
85
Vendim i KM
nr.67, datë 10.2.2010
Për krijimin e Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA)
86
Vendim i KM
nr.107, datë 10.2.2010
Për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të
sistemit të arsimit parauniversitar 87
Udhëzim i MASH
nr.41, datë 9.11.2006
Për zgjedhjen e literaturës ndihmëse, joartistike, në shkollat e arsimit
parauniversitar 89
Udhëzim i MASH
nr.26, datë 7.9.2007
Për kriteret dhe procedurat e dhënies së lejes së funksionimit për
institucionet arsimore private dhe institucionet arsimore plotësuese
private parauniversitare 90
Udhëzim i MASH
nr.39, datë 16.10.2007
Për shpërndarjen e formularëve A2/1 në drejtoritë arsimore rajonale dhe
zyrat arsimore 95
Udhëzim i MASH
nr.2, datë 10.1.2008
Për vjetërsinë e punës në arsim 96

Udhëzim i MASH
nr.3, datë 10.1.2008
Për organizimin e kualifikimit për punonjësit që kanë vjetërsinë e duhur
në arsimin parauniversitar për vitin mësimor 2007– 2008 97
Udhëzim i i MASH
nr.22, datë 29.5.2008
Për përdorimin e fondeve të planifikuara për transportin e
mësuesve dhe të nxënësve që mësojnë e punojnë larg
vendbanimit të tyre 99
Udhëzim i MASH
nr.25, datë 7.7.2008
Për kriteret profesionale dhe procedurat e konkursit për zgjedhjen e
trembëdhjetë anëtarëve ekspertë të Këshillit Kombëtar të Arsimit
Parauniversitar 100
ndryshuar me:
- udhëzim nr.28, datë 28.7.2008
Udhëzim i MASH
nr.22, datë 18.8.2009
Për përdorimin e fondeve të trajnimit të punonjësve mësimorë në arsimin
parauniversitar 101
Udhëzim i MASH
nr.32, datë 26.10.2009
Për regjistrimin dhe vlerësimin e nxënësve që kanë përfituar azil në
Republikën e Shqipërisë 102
Udhëzim i MASH
nr.34, datë 2.11.2009
Për organizimin e veprimtarive në shërbim të nxënësve në arsimin
parauniversitar 103
Udhëzim i MASH
nr.2, datë, 6.1.2010
Për zbatimin e kurrikulës së klasës X 104

Udhëzim i MASH
nr.3, datë 3.2.2010
Për normat e punës mësimore në arsimin parauniversitar dhe standarde të
lidhura me to 105
ndryshuar me
- udhëzim nr.5, datë 13.2.2010 5
Udhëzim i MASH
nr.7, datë 25.2.2010
Për përfundimin e vitit shkollor 2009-2010 dhe për zhvillimin e
provimeve të lirimit në sistemin e arsimit parauniversitar 108
Udhëzim i MASH
nr.8, datë 25.2.2010
Për përfundimin e vitit shkollor 2009-2010 dhe për zhvillimin e
provimeve përfundimtare dhe provimeve të maturës shtetërore, në
sistemin e arsimit parauniversitar 109
Udhëzim i MASH
nr.17, datë 29.6.2010
Për strukturën dhe planet mësimore në arsimin parauniversitar për vitin
shkollor 2010-2011 111
ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL
Ligj nr.8872
datë 29.3.2002
Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë
ndryshuar me:
122
- ligjin nr.10 011, datë 30.10.2008
Vendim i KM
nr.690, datë 7.10.1996
Për krijimin, evidencimin dhe administrimin e të ardhurave që realizojnë
qendrat e formimit profesional nga shërbimet që ato u ofrojnë të tretëve 131
Vendim i KM

nr.411, datë 1.7.1998
Për krijimin e qendrës së formimit profesional të personelit të burgjeve
132
Vendim i KM
nr.543, datë 31.10.2002
Për akreditimin e institucioneve të arsimit dhe formimit profesional
(AFP) 132
Vendim i KM
nr.616, datë 4.12.2002
Për përcaktimin e kategorive të tjera të grupeve të veçanta që përfitojnë
nga ligji nr.8872, datë 29.3.2002 "Për arsimin dhe formimin profesional
në Republikën e Shqipërisë" 134
Vendim i KM
nr.196, datë 20.3.2003
Për standardet e zhvillimit të kurrikulave të arsimit dhe formimit
profesional 135
Vendim i KM
nr.675, datë 25.9.2003
Për përcaktimin e procedurave të krijimit, organizimit dhe mbylljes së
institucioneve të formimit profesional, në varësi të Ministrisë së Punës
dhe të Çështjeve Sociale 136
Vendim i KM
nr.808, datë 4.12.2003
Për dhënien e lejeve të manovrimit përdoruesve të makinerive të rënda të
ndërtimit 143
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.736, datë 1.7.2009
Udhëzim i MASH
nr.6, datë 14.3.2003
Për regjistrimin e institucioneve të AFP-së 144
Udhëzim i MASH&MPÇS

nr.17, datë 1.9.2003
Për përbërjen, organizimin dhe funksionet e komisionit të akreditimit të
arsimit dhe formimit profesional 144
Urdhër i MPPTT
nr.47, datë 29.3.2010
Për miratimin e rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për
përgatitjen teorike-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e dëshmisë së
aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime
ndërtimi dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të
ndërtimit” 145
Ligj nr.9557
datë 8.6.2006
Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Marrëveshjen kuadër për
bashkëpunimin ndërmjet shteteve frankofone të Europës Qendrore dhe
Lindore për zhvillimin e formimit profesional dhe teknik” 165
Vendim i KM
nr.273, datë 10.5.2006
Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Arsimit dhe Formimit Profesional 168
Udhëzim i MASH
nr.1457, datë 28.7.2009
Për procedurën e shqyrtimit të kërkesave për licencim, të subjekteve që
kryejnë veprimtari të formimit profesional 169 6
ARSIMI I LARTË
Ligj nr.9741
datë 21.5.2007
Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë
ndryshuar me:
171
- ligjin nr.9832, datë 12.11.2007
- vendim të Gjykatës Kushtetuese nr.9, datë 19.3.2008
- ligjin nr.10 307, datë 22.7.2010

Ligj nr.8834
datë 22.11.2001
Për ratifikimin e “Konventës për njohjen e kualifikimeve të arsimit të
lartë në Europë” (Lisbonë, 1997) 209
Vendim i KM
nr.327, datë 17.5.2001
Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet qeverisë shqiptare dhe qeverisë
maqedonase për bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe shkencës 222
Ligj nr.9756,
datë 18.6.2007
Për ratifikimin e “Programit për bashkëpunimin në fushën e arsimit,
shkencës dhe kulturës ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së
Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Bullgarisë për periudhën 20072009” 226
Vendim i KM
nr.560, datë 12.8.2005
Për miratimin e kuotave të pranimeve në universitetet dhe shkollat e larta
për vitin akademik 2005-2006, në sistemin me kohë të plotë, si dhe për
përcaktimin e tarifave të shkollimit për këtë vit akademik 232
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.596, datë 22.9.2005
Vendim i KM
nr.28, datë 24.1.2007
Për përbërjen e Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Shkencës
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.1248, datë 11.12.2009
242
Vendim i KM
nr.467, datë 18.7.2007
Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave për kualifikimin,
shkencor e pedagogjik, të personelit akademik 243

ndryshuar me:
-vendim të KM nr.91, datë 10.2.2010
Vendim i KM
nr.824, datë 5.12.2007
Për krijimin e disa njësive kryesore, fakultete në Universitetin Politeknik
të Tiranës 249
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.345, datë 8.4.2009
Vendim i KM
nr.864, datë 5.12.2007
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në institucionet
publike të arsimit të lartë dhe përcaktimin e kushteve, që duhet të
plotësojë studenti për marrjen e diplomës për gradën shkencore “doktor” 250
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.877, datë 18.6.2008;
-vendim të KM nr.103, datë 17.2.2010
Vendim i KM
nr.259, datë 27.2.2008
Për licencimin e institucionit privat të arsimit të lartë “Shkolla e Lartë
Amerikane e Tiranës” 252
Vendim i KM
nr.281, datë 12.3.2008
Për licencimin e institucionit privat të arsimit të lartë “Shkolla e Lartë
“Epoka”” 254
Vendim i KM
nr.466, datë 16.4.2008
Për licencimin e institucionit privat të arsimit të lartë “ISSAT” 255
Vendim i KM
nr.503, datë 16.4.2008
Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Pranimeve në institucionet e
arsimit të lartë 256

Vendim i KM
nr.633, datë 23.5.2008
Për funksionimin, të drejtat dhe detyrat e Komisionit të Vlerësimit të
Titujve Akademikë 257
Vendim i KM
nr.828, datë 4.6.2008
Për miratimin e rregullores “Për ushtrimin e veprimtarisë së Këshillit të
arsimit të lartë dhe Shkencës” 258 7
Vendim i KM
nr.830, datë 4.6.2008
Për licencimin e institucionit privat të arsimit të lartë “Shkolla e lartë
“NEHEMIA”” 264
Vendim i KM
nr.875, datë 18.6.2008
Për përcaktimin e të drejtave e të detyrave dhe për procedurën e
përzgjedhjes e të emërimit të kancelarit të institucioneve publike të
arsimit të lartë 266
Vendim i KM
nr.1037, datë 2.7.2008
Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të
arsimit të lartë, për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, për vitin
akademik 2008-2009 267
Vendim i KM
nr.1133, datë 5.8.2008
Për licencimin e institucionit të arsimit të lartë, privat “Shkolla e Lartë
Nëna Mbretëreshë, Geraldinë” 276
Vendim i KM
nr.1288, datë 24.9.2008
Për hapjen e programeve të studimit, master i nivelit të parë në mësuesi,
për ciklin e lartë të arsimit bazë, pranë universitetit “Eqrem Çabej”,
Gjirokastër, në vitin akademik 2008-2009 277

Vendim i KM
nr.1289, datë 24.9.2008
Për hapjen e programeve të studimit, master i nivelit të parë në mësuesi,
për ciklin e lartë të arsimit bazë, pranë universitetit “Fan S.Noli”, Korçë,
në vitin akademik 2008-2009 277
Vendim i KM
nr.1290, datë 24.9.2008
Për hapjen e programeve të studimit, master i nivelit të parë në mësuesi,
për ciklin e lartë të arsimit bazë, pranë universitetit “Aleksandër
Xhuvani”, Elbasan, në vitin akademik 2008-2009 278
Vendim i KM
nr.1509, datë 30.7.2008
Për miratimin e strategjisë kombëtare për arsimin e lartë, 2008-2013 279
Vendim i KM
nr.1549, datë 19.11.2008
Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë dhe tarifat
e shkollimit për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme, për vitin
akademik 2008-2009 307
Vendim i KM
nr.23, datë 14.1.2009
Për hapjen e programeve të studimit, master i nivelit të parë, dhe
miratimin e kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit për këto
programe, në Universitetin e Tiranës, në vitin akademik 2008-2009 312
Vendim i KM
nr.29, datë 14.1.2009
Për hapjen e programeve të studimit, master i nivelit të dytë, dhe për
miratimin e kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit për këto
programe, në Universitetin e Tiranës, fakulteti i ekonomisë, për vitin
akademik 2008-2009 314
Vendim i KM
nr.74, datë 21.1.2009

Për hapjen e programeve të reja të studimit, të ciklit të dytë, në shkollën
e lartë universitare private “Universiteti Europian i Tiranës” 315
Vendim i KM
nr.92, datë 27.1.2009
Për kalimin e përgjegjësisë së administrimit të kinoklubit “Studenti” nga
“Trajtimi i studentëve, nr.1”, sh.a., Tiranë, Universitetit të Tiranës, për
fakultetin e drejtësisë 316
Vendim i KM
nr.96, datë 27.1.2009
Për hapjen e programeve të studimit, të ciklit të dytë në shkollën e lartë
universitare private “Universiteti “Marin Barleti”” 317
Vendim i KM
nr.97, datë 27.1.2009
Për hapjen e programit të studimit “Master i nivelit të parë”, për
përcaktimin e kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit në këtë
program studimi, në universitetin “Fan S. Noli”, Korçë, në vitin
akademik 2008-2009 318
Vendim i KM
nr.135, datë 11.2.2009
Për mbylljen e Akademisë së Policisë “Arben Zylyftari” dhe
riorganizimin e arsimimit policor si pjesë përbërëse e Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë së Shtetit 319
Vendim i KM
nr.176, datë 19.2.2009
Për hapjen e programit të studimit “Master i nivelit të parë”, për
përcaktimin e kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit në këtë
program studimi, në universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë, në vitin
akademik 2008-2009 320 8
Vendim i KM
nr.279, datë 12.3.2009
Për dhënien e lejes për hapjen e shkollës private të arsimit të lartë,

“Pavarësia” 321
Vendim i KM
nr.331, datë 25.3.2009
Për ndarjen në nivele, brenda kategorive, të personelit akademik, në
institucionet e arsimit të lartë, emërtimin e renditjen e tyre, si dhe kriteret
dhe kualifikimet për secilin vend pune 322
Vendim i KM
nr.516, datë 13.5.2009
Për disa ndryshime në vendimin nr.220, datë 6.3.2009 të Këshillit të
Ministrave “Për përcaktimin e numrit të punonjësve mësimorë, me
kontratë të përkohshme, për periudhën janar-qershor 2009, për
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës” 325
Vendim i KM
nr.564, datë 28.5.2009
Për hapjen e programeve të reja të studimit “Master i nivelit të
dytë”, pranë shkollës së lartë universitare, private “Universiteti Marin
Barleti” 329
Vendim i KM
nr.615, datë 11.6.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë në akademinë e
arteve, në universitetin “ Aleksandër Xhuvani”, Elbasan dhe në
universitetin “ Fan S. Noli”, Korçë 331
Vendim i KM
nr.619, datë 11.6.2009
Për hapjen e programit të studimit të ciklit të dytë, në universitetin “Luigj
Gurakuqi”, Shkodër 331
Vendim i KM
nr.620, datë 11.6.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë, në universitetin
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan 332
Vendim i KM

nr.621, datë 11.6.2009
Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë”, në
universitetin “ Aleksandër Xhuvani” Elbasan 333
Vendim i KM
nr.675, datë 18.6.2009
Për hapjen e filialit të universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, në qytetin e
Pogradecit 334
Vendim i KM
nr.686, datë 18.6.2009
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës, në fakultetin e
drejtësisë, në Universitetin e Tiranës
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.1278, datë 23.12.2009
- vendim të KM nr.182, datë 10.3.2010
334
Vendim i KM
nr.695, datë 18.6.2009
Për hapjen e programit të studimit të doktoratës, në fakultetin e
teknologjisë së informacionit, në Universitetin Politeknik të Tiranës 335
Vendim i KM
nr.696, datë 18.6.2009
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës, në Universitetin
Bujqësor të Tiranës
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.1279, datë 23.12.2009
336
Vendim i KM
nr.697, datë 18.6.2009
Për hapjen e filialit të universitetit privat “Ufo University”, në qytetin e
Beratit 337
Vendim i KM

nr.793, datë 22.7.2009
Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Universiteti i
Tiranës Qendrës së Studimeve Albanologjike, të palestrës sportive të UTsë 338
Vendim i KM
nr.796, datë 22.7.2009
Për hapjen e programeve të reja të studimit “Master i nivelit të dytë”,
pranë shkollës së lartë universitare, private “Universiteti Europian i
Tiranës” 345
Vendim i KM
nr.802, datë 22.7.2009
Për hapjen e programit të përbashkët rajonal të studimit “Master në “Eu
Business Law””, në fakultetin e drejtësisë të Universitetit të Tiranës 347
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.1051, datë 23.10.2009 9
Vendim i KM
nr.803, datë 22.7.2009
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në matematikë, në
fakultetin e shkencave teknike të universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës 348
Vendim i KM
nr.825, datë 29.7.2009
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në fakultetin e
mjekësisë veterinare të Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe miratimin
e kuotave dhe të tarifës për këtë program 349
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.1168, datë 25.11.2009
- vendim të KM nr.1281, datë 23.12.2009
Vendim i KM
nr.826, datë 29.7.2009
Për hapjen e programeve të studimeve “Master i nivelit të dytë” në
Universitetin Bujqësor të Tiranës 349
Vendim i KM

nr.827, datë 29.7.2009
Për hapjen e programeve të studimeve “Master i nivelit të dytë” në
Universitetin e Tiranës 351
Vendim i KM
Nr.829, datë 29.7.2009
Për hapjen e programeve të studimeve “Master i nivelit të dytë” në
fakultetin e muzikës të Akademisë së Arteve dhe miratimin e kuotave dhe
të tarifave për këto programe 352
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.1070, datë 21.10.2009
Vendim i KM
nr.832, datë 29.7.2009
Për mbylljen e disa programeve të studimit të Universitetit Ushtarak
“Skënderbej”, Tiranë, dhe transferimin e studentëve të këtij
universiteti në Universitetin e Tiranës dhe në Universitetin Politeknik të
Tiranës 353
Vendim i KM
nr.854, datë 5.8.2009
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës, në fakultetin e
shkencave sociale dhe në atë të mjekësisë të Universitetit të Tiranës 354
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.1169, datë 25.11.2009
-vendim të KM nr.163, datë 3.3.2010
Vendim i KM
nr.855, datë 5.8.2009
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës, në fakultetin e
gjeologjisë dhe minierave, të Universitetit Politeknik të Tiranës
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.1167, datë 25.11.2009
356
Vendim i KM

nr.856, datë 5.8.2009
Për hapjen e programit të studimit të ciklit të parë në “gjuhë-letërsi
shqipe dhe frënge”, në universitetin “Fan S. Noli” të Korçës
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.977, datë 8.10.2009
357
Vendim i KM
nr.857, datë 5.8.2009
Për hapjen, në qytetin e Peshkopisë, të filialeve dhe të programeve të
studimeve, të fakulteteve të ekonomisë e të administrimit, të edukimit
dhe të shkollës së lartë profesionale, të universitetit “Aleksandër
Moisiu”, Durrës, si dhe për miratimin e kuotave të pranimit e të tarifës
së shkollimit në këto programe studimi, në vitin akademik 2009-2010 358
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.912, datë 26.8.2009
- vendim të KM nr.978, datë 8.10.2009
Vendim i KM
nr.864, datë 29.7.2009
Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të
arsimit të lartë, për ciklin e parë të studimeve, me kohë të plotë, për vitin
akademik 2009-2010 360
Vendim i KM
nr.880, datë 12.8.2009
Për hapjen e programeve të studimeve “Master i nivelit të parë”, në
Universitetin Bujqësor të Tiranës 363
Vendim i KM
nr.881, datë 12.8.2009
Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë”, në
Universitetin e Tiranës 364
Vendim i KM
nr.909, datë 26.8.2009

Për hapjen e programit të studimit, të ciklit të dytë, në
universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 364 10
Vendim i KM
nr.910, datë 26.8.2009
Për hapjen e programeve të studimit, të ciklit të dytë, në Universitetin
Politeknik të Tiranës 365
Vendim i KM
nr.911, datë 26.8.2009
Për licencimin e shkollës së lartë, private “Universiteti Planetar i
Tiranës” 366
Vendim i KM
nr.976, datë 8.10.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë, në “administrim dhe
politikë sociale”, në fakultetin e shkencave sociale, e “bioteknologji”, në
fakultetin e shkencave natyrore të Universitetit të Tiranës, si dhe për
përcaktimin e kuotave të pranimit e të tarifave të shkollimit për vitin
akademik 2009-2010 367
Vendim i KM
nr.984, datë 30.9.2009
Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të
arsimit të lartë, për ciklin e dytë të studimeve dhe “master i nivelit të
parë”, me kohë të plotë, për vitin akademik 2009-2010
ndryshuar me:
-vendim të KM nr.1089, datë 4.11.2009
-vendim të KM nr.1101, datë 11.11.2009
-vendim të KM nr.1160, datë 25.11.2009
-vendim të KM nr.1280, datë 23.12.2009
-vendim të KM nr.358, datë 12.5.2010
368
Vendim i KM
nr.999, datë 30.9.2009

Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë “Master i nivelit të
parë”, në universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë 375
Vendim i KM
nr.1000, datë 30.9.2009
Për hapjen e programit të studimit të ciklit të dytë “Master i nivelit të
parë”, në universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 376
Vendim i KM
nr.1001, datë 30.9.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë “Master i nivelit të
parë”, në Universitetin e Tiranës 376
Vendim i KM
nr.1002, datë 30.9.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë, në universitetin
“Aleksandër Moisiu”, Durrës 377
Vendim i KM
nr.1003, datë 30.9.2009
Për hapjen e programit të studimit të ciklit të dytë, në universitetin
“Eqerem Çabej”, Gjirokastër 378
Vendim i KM
nr.1004, datë 8.10.2009
Për hapjen e programit të studimit të ciklit të tretë “Master i nivelit të
dytë”, në gjuhën shqipe, në qendrën ndëruniversitare të studimeve
albanologjike 378
Vendim i KM
nr.1005 datë 8.10. 2009
Për hapjen e programeve të studimeve të ciklit të tretë “Master i nivelit të
dytë”, në fakultetin e inxhinierisë mekanike të Universitetit Politeknik të
Tiranës 379
Vendim i KM
nr.1006, datë 8.10.2009
Për hapjen e programeve të studimeve të ciklit të tretë “Master i nivelit të

dytë”, në fakultetet e historisë e filologjisë, të gjuhëve të huaja dhe të
shkencave natyrore të Universitetit të Tiranës 380
Vendim i KM
nr.1068, datë 21.10.2009
Për hapjen e programeve të studimeve “Master i niveli të dytë”, në kimi
dhe kimi industriale e mjedisore, në fakultetin e shkencave natyrore të
Universitetit të Tiranës 381
Vendim i KM
nr.1070, datë 21.10.2009
Për përcaktimin e kuotave të pranimit dhe të tarifave të shkollimit në
programet e studimeve “Master i nivelit të dytë”, në institucionet publike
të arsimit të lartë, për vitin akademik 2009-2010, dhe për një ndryshim
në vendimin nr.829, datë 29.7.2009 të Këshillit të Ministrave “Për
hapjen e programeve të studimeve “Master i nivelit të dytë” në Fakultetin
e Muzikës të Akademisë së Arteve dhe miratimin e kuotave dhe të
tarifave për këto programe” 382
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.439, datë 9.6.2010
-vendim të KM nr.69, datë 17.2.201011
Vendim i KM
nr.1108,datë 28.10.2009
Për përcaktimin e numrit të punonjësve mësimorë, me kontratë të
përkohshme, për periudhën 14 shtator – 31 dhjetor 2009, për Ministrinë e
Arsimit dhe Shkencës 385
Vendim i KM
nr.1113,datë 13.11.2009
Për kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë dhe
tarifat e shkollimit për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme, e të
edukimit në distancë, në vitin akademik 2009-2010 389
Vendim i KM
nr.1161,datë 25.11.2009

Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë”, në
universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, dhe për miratimin e kuotave
të pranimit e të tarifës së shkollimit në këto programe studimi 397
Vendim i KM
nr.1162,datë 25.11.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë, në universitetin
“Luigj Gurakuqi”, Shkodër, dhe për miratimin e kuotave të pranimit e të
tarifave të shkollimit në këto programe studimi 398
Vendim i KM
nr.1163,datë 25.11.2009
Për hapjen e programeve të studimit, të ciklit të dytë, në Universitetin e
Tiranës dhe për miratimin e kuotave të pranimit e të tarifave të shkollimit
në këto programe studimi 399
Vendim i KM
nr.1165, datë 25.11.2009
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në “shkenca komunikimi”, në fakultetin e
historisë dhe filologjisë të Universitetit të Tiranës,
si dhe për miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, për
këtë program studimi 400
Vendim i KM
nr.1166, datë 25.11.2009
Për hapjen e programeve të studimit të doktoratës në fakultetin e
shkencave të natyrës të Universitetit të Tiranës, si dhe për miratimin e
kuotës së pranimit dhe të tarifës së shkollimit, në këto programe studimi 400
Vendim i KM
nr.1170, datë 25.11.2009
Për hapjen e programit të studimit “Master i nivelit të parë” (MNP), dhe
për miratimin e kuotës së pranimeve dhe të tarifës së shkollimit për këtë
program studimi, në Universitetin e Tiranës 401
Vendim i KM
nr.1182, datë 3.12.2009

Për hapjen e Institutit të Studimeve Europiane në Universitetin e Tiranës
402
Vendim i KM
nr.1183, datë 3.12.2009
Për hapjen e programeve të studimit, të ciklit të tretë “Master i nivelit të
dytë”, në institutin e studimeve europiane në Universitetin e Tiranës dhe
për miratimin e kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit në këto
programe 403
Vendim i KM
nr.1184, datë 3.12.2009
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të dytë në Universitetin e
Tiranës dhe për miratimin e kuotave të pranimit e të tarifave të
shkollimit në këto programe 404
Vendim i KM
nr.1185, datë 3.12.2009
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në fakultetin e
inxhinierisë mekanike të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe për
miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit në këtë program 405
Vendim i KM
nr.1211,datë 11.12.2009
Për miratimin e kuotave shtesë të pranimit në programet e studimeve
“Master i nivelit të dytë”, në Universitetin e Tiranës dhe në
Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin akademik 2009-2010 406
Vendim i KM
nr.1212,datë 11.12.2009
Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë”, në
mësuesi për ciklin e lartë të arsimit bazë dhe arsimin e mesëm, në
universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, si dhe për miratimin e kuotave
të pranimit e të tarifës së shkollimit në këto programe studimi 407
Vendim i KM
nr.1282, datë 23.12.2009

Për kuotën e pranimit dhe tarifën e shkollimit në programet e ciklit të
tretë, të studimeve specializuese afatgjata, në fakultetin e mjekësisë të
Universitetit të Tiranës, në vitin akademik 2009 – 2010, shtojca nr.1 408 12
Vendim i KM
nr.1300, datë 29.12.2009
Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë” në
Universitetin Politeknik të Tiranës dhe për miratimin e kuotave të
pranimit e të tarifës së shkollimit në këto programe studimi 409
Vendim i KM
nr.14, datë 7.1.2010
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në fakultetin e
shkencave të natyrës të Universitetit të Tiranës, si dhe për miratimin e
kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, në këtë program studimesh 410
Vendim i KM
nr.15, datë 7.1.2010
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në fakultetin e
inxhinierisë së ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe për
miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, në këtë program
studimesh 410
Vendim i KM
nr.16, datë 7.1.2010
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës në fakultetin e
historisë dhe filologjisë të Universitetit të Tiranës, si dhe për miratimin e
kuotave të pranimit e të tarifës së shkollimit në këto programe studimi 411
Vendim i KM
nr.36, datë 27.1.2010
Për përcaktimin e numrit të punonjësve mësimorë, me kontratë të
përkohshme, për periudhën 1 janar - 30 qershor 2010, për Ministrinë
e Arsimit dhe Shkencës 412
Vendim i KM
nr.89, datë 10.2.2010

Për hapjen e programeve të reja të studimit pranë shkollës së lartë private
“Ufo University”, Tiranë 413
Vendim i KM
nr.90, datë 10.2.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimit, pranë shkollës së lartë
private “Epoka”, Tiranë 415
Vendim i KM
nr.123, datë 17.2.2010
Për krijimin e Universitetit të Sporteve të Tiranës 415
Vendim i KM
nr.124, datë 17.2.2010
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë në universitetin
“Ismail Qemali”, Vlorë 417
Vendim i KM
nr.177, datë 10.3.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimit, pranë shkollës së lartë
private “Sevasti & Parashqevi Qiriazi”, Tiranë 418
Vendim i KM
nr.199, datë 24.3.2010
Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të tretë “Master i nivelit të
dytë”, në fakultetin e infermierisë të Universitetit të Tiranës, si dhe për
miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, në këtë program
studimesh 418
Vendim i KM
nr.282, datë 21.4.2010
Për miratimin në parim të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave
të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Konfederatës së Zvicrës, për
programin mbështetës (AlbVET) për arsimin dhe trajnimin profesional
shqiptar (ATP), faza II, korrik 2009-qershor 2011 419
Vendim i KM
nr.284, datë 21.4.2010

Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës, në fakultetin e
inxhinierisë elektrike dhe në atë të inxhinierisë së ndërtimit në
Universitetin Politeknik të Tiranës, si dhe për miratimin e kuotës së
pranimit e të tarifës së shkollimit në këto programe studimi 425
Vendim i KM
nr.285, datë 28.4.2010
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në histori, në fakultetin
e historisë dhe të filologjisë të Universitetit të Tiranës, si dhe për
miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit në këtë program
studimesh 426
Vendim i KM
nr.286, datë 28.4.2010
Për hapjen e programit të studimeve të doktoratës në gjeografi, në
fakultetin e historisë dhe të filologjisë të Universitetit të Tiranës, si dhe
për miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit në këtë
program studimesh 427
Vendim i KM
nr.320, datë 5.5.2010
Për kalimin në përgjegjësi administrimi të objektit “Godina e konviktit”
nga shoqëria “Trajtimi i studentëve nr.2” sh.a., Tiranë, te Universiteti i
Sporteve të Tiranës 428 13
Vendim i KM
nr.350, datë 12.5.2010
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë “Juridik”, “Shkenca
kompjuterike”, “Sistemet e informacionit” dhe “Teknologji
informacioni”, në universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës 428
Vendim i KM
nr.351, datë 12.5.2010
Për hapjen e programit të studimeve, në “Filozofi sociale”, në fakultetin
e mësuesisë të universitetit “Fan S.Noli”, Korçë, si dhe për miratimin e
kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, në këtë program studimesh 429

Vendim i KM
nr.352, datë 12.5.2010
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë, në “Biologji-kimi”,
“Histori-gjeografi” dhe “Cikël i ulët dhe anglisht në ciklin fillor” në
universitetin “Fan S.Noli” Korçë 430
Vendim i KM
nr.353, datë 12.5.2010
Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të dytë në “Gjuhësi”, në
fakultetin e shkencave humane të universitetit “Aleksandër Xhuvani”,
Elbasan, dhe për kuotën e pranimit e tarifën e shkollimit, në këtë
program studimi 430
Vendim i KM
nr.354, datë 12.5.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimit, në shkollën e lartë private
“Sevasti&Parashqevi Qiriazi”, Tiranë 431
Vendim i KM
nr.355, datë 12.5.2010
Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të parë “Inxhinieri
ekonomike”, në Universitetin Politeknik të Tiranës 432
Vendim i KM
nr.356, datë 12.5.2010
Për hapjen e programit të studimeve, master i nivelit të parë, në “Teknik
imazheri”, në fakultetin e infermierisë të Universitetit të Tiranës, si dhe
për miratimin e kuotës së pranimit e të tarifës së shkollimit, në këtë
program studimesh 432
Vendim i KM
nr.357, datë 12.5.2010
Për licencimin e shkollës private të arsimit të lartë “Universiteti
Metropolitan Tirana”, Tiranë 433
Vendim i KM
nr.381, datë 12.5.2010

Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë matematikë-financë,
shkenca kompjutacionale dhe shkenca aktuaristike, në universitetin
“Ismail Qemali”, Vlorë 434
Vendim i KM
nr.406, datë 26.5.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimeve në shkollën e lartë private
“Universiteti Polis”, Tiranë 435
Vendim i KM
nr.407, datë 26.5.2010
Për hapjen e filialit të shkollës së lartë private “Kristal”, në qytetin e
Gjirokastrës 436
Vendim i KM
nr.408, datë 26.5.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimeve në shkollën e lartë private
“Ufo University”, Tiranë 437
Vendim i KM
nr.440, datë 9.6.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimit, pranë kolegjit profesional
privat “New generation” (brezi i ri), Tiranë 438
Vendim i KM
nr.490, datë 23.6.2010
Për hapjen e programeve të reja të studimeve, në shkollën e lartë
universitare private “Luarasi”, Tiranë 438
Vendim i KM
nr.491, datë 23.6.2010
Për licencimin e shkollës së lartë private “Universiteti Elite”, Tiranë 439
Vendim i KM
nr.515, datë 30.6.2010
Për hapjen e programeve të studimeve të ciklit të parë në Universitetin e
Sporteve të Tiranës 440
Vendim i KM

nr.516, datë 30.6.2010
Për hapjen e programeve të studimit të ciklit të parë në universitetin
“Eqrem Çabej”, Gjirokastër 441
Vendim i KM
nr.517, datë 30.6.2010
Për hapjen e programeve të studimeve të ciklit të parë në universitetin
“Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 442 14
Vendim i KM
nr.518, datë 30.6.2010
Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të parë, “Teknologji
informacioni”, në universitetin “Fan S. Noli”, Korçë 442
Vendim i KM
nr.568, datë 14.7.2010
Për hapjen e programit të studimeve, të ciklit të parë “Teknologji
informacioni dhe komunikimi”, në Universitetin e Tiranës 443
Vendim i KM
nr.678, datë 13.8.2010
Për hapjen e programeve të studimeve të doktoratës, në fakultetin e
infermierisë të Universitetit të Tiranës, si dhe për kuotën e pranimit
dhe tarifën e shkollimit në këto programe studimi 444
Vendim i KM
nr.681, datë 25.8.2010
Për hapjen e programit të studimeve “Master i nivelit të parë”, në
Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të Universitetit të Sporteve, Tiranë
445
Vendim i KM
nr.682, datë 25.8.2010
Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të dytë, në fakultetin e
drejtësisë të universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 445
Vendim i KM
nr.683, datë 25.8.2010

Për hapjen e programit të studimeve të ciklit të dytë, në Fakultetin e
Shkencave të Lëvizjes të Universitetit të Sporteve, Tiranë 446
Vendim i KM
nr.684, datë 25.8.2010
Për hapjen e programeve të studimit “Master i nivelit të parë”, në
fakultetin e shkencave të edukimit, në universitetin “Aleksandër
Xhuvani”, Elbasan 446
Vendim i KM
nr.685, datë 25.8.2010
Për riorganizimin e universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës 447
Vendim i KM
nr.699, datë 13.8.2010
Për kalimin në përdorim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për
universitetin “Ismail Qemali”, të objektit “Departamenti i detarisë”, në
Vlorë 450
Udhëzim i MASH
nr.28, datë 17.9.2007
Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në ciklin e parë të studimeve
me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin
akademik 2007-2008 451
Udhëzim i MASH
nr.30, datë 26.9.2007
Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit që duhet të paraqesë
subjekti juridik, për hapjen e një institucioni privat të arsimit të lartë ose
programeve të studimit, në ciklin e parë dhe ciklin e dytë të studimeve si
dhe programeve të studimit “Master i nivelit të dytë” 453
ndryshuar me:
- udhëzimin nr.29, datë 28.7.2008
- udhëzimin nr.24, datë 2.9.2009
- udhëzimin nr.36, datë 9.11.2009
Udhëzim i MASH

nr.4, datë 22.1.2008
Për hapjen, mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit master
të nivelit të parë dhe të dytë 464
Udhëzim i MASH
nr.5, datë 22.1.2008
Për përcaktimin e standardeve akademike të nevojshme për hapjen,
mbylljen dhe riorganizimin e programeve të studimit të doktoratës, si dhe
të elementeve bazë sipas të cilave institucionet e arsimit të lartë duhet të
përgatisin rregulloren përkatëse
ndryshuar me:
- udhëzim të KM nr.20, datë 29.7.2009
471
Udhëzim i MASH
nr.14, datë 3.4.2008
Për hapjen dhe organizimin e programeve të studimit të ciklit të dytë në
institucionet publike të arsimit të lartë 478
Udhëzim i MASH
nr.15, datë 4.4.2008
Për organizimin e studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë 485
Udhëzim i MASH
nr.34, datë 29.9.2008
Për strukturën e vitit akademik 2008-2009 në institucionet publike të
arsimit të lartë dhe masat që duhen marrë për zbatimin e saj 499 15
Udhëzim i MASH
nr.35, datë 17.10.2008
Për regjistrimin e pranimeve për plotësimin e kuotave të rishpërndara në
ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të
arsimit të lartë për vitin akademik 2008- 2009 501
Udhëzim i MASH
nr.36, datë 22.10.2008
Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të

ciklit të dytë dhe master i nivelit të parë, me kohë të plotë, në
institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2008-2009 503
Udhëzim i MASH
nr.37, datë 29.10.2008
Për transferim studimesh në ciklin e parë me kohë të plotë në vitin
akademik 2008 - 2009 505
Udhëzim i MASH
nr.38, datë 3.11.2008
Për administrimin e kuotave për shtetasit e huaj që do të studiojnë në
institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2008-2009, në
ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë 506
Udhëzim i MASH
nr.40, datë 22.11.2008
Për plotësimin e kuotave të parealizuara të pranimeve në ciklin e parë të
studimeve me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë në
vitin akademik 2008 – 2009 507
Udhëzim i MASH
nr.41, datë 4.12.2008
Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve
me kohë të pjesshme, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin
akademik 2008-2009 509
Udhëzim i MASH
nr.42, datë 9.12.2008
Për regjistrimin e pranimeve për plotësimin e kuotave të parealizuara në
ciklin e parë të studimeve, me kohë të plotë, në institucionet publike të
arsimit të lartë, në vitin akademik 2008- 2009 511
Udhëzim nr.43,
datë 9.12.2008
Për regjistrimin e pranimeve për plotësimin e kuotave të parealizuara në
ciklin e parë të studimeve, me kohë të plotë, në akademinë e arteve, në
vitin akademik 2008 - 2009 512

Udhëzim i MASH
nr.21, datë 30.7.2009
Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në programet e studimit të
doktoratës, në institucionet publike të arsimit të lartë 514
ndryshuar me:
-udhëzim nr.39, datë 8.12.2009
Udhëzim i MASH
nr.27, datë 17.9.2009
Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.25, datë 9.9.2009 të
MASH-it “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të
studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë për
vitin akademik 2009 - 2010” 516
Udhëzim i MASH
nr.30, datë 10.10.2009
Për plotësimin e kuotave të parealizuara dhe regjistrimin e kandidatëve
fitues në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në institucionet
publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2009-2010 517
Udhëzim i MASH
nr.37, datë 20.11.2009
Për regjistrimin e kandidatëve dhe plotësimin e kuotave të parealizuara
në fazën e katërt për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në
institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2009–2010 519
Udhëzim i MASH
nr.38, datë 25.11.2009
Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve
me kohë të pjesshme dhe edukimin në distancë, në institucionet publike të
arsimit të lartë, në vitin akademik 2009-2010 521
Udhëzim i MASH
nr.40, datë 8.12.2009
Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.20, datë 9.5.2008 “Për
veprimtarinë e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të

lartë” 526
Udhëzim i MASH
nr.41, datë 8.12.2009
Për procedurat e njohjes së diplomave dhe certifikatave të fituara në
shkollat e larta të huaja 527
Udhëzim i MASH
nr.1, datë 4.1.2010
Për rishpërndarjen e kuotave të parealizuara dhe regjistrimin e
pranimeve për plotësimin e këtyre kuotave në ciklin e parë të studimeve,
me kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë, në institucionet publike
të arsimit të lartë, në vitin akademik 2009 - 2010 529 16
Udhëzim i MASH
nr. 4, datë 5.2.2010
Për rishpërndarjen e kuotave të parealizuara dhe regjistrimin e
pranimeve për plotësimin e këtyre kuotave në ciklin e parë të
studimeve, me kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë, në
institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2009 – 2010 533
Udhëzim i MASH
nr.6, datë 16.12.2010
Për përcaktimin e koeficientëve të shkollave të mesme dhe të lëndëve me
zgjedhje për programe të ndryshme studimi në institucionet publike të
arsimit të lartë, si kriter i përzgjedhjes së kandidatëve në ciklin e parë të
studimeve me kohë të plotë, për vitin akademik 2010 – 2011 534
Udhëzim i MASH
nr.9, datë 25.2.2010
Për mbledhjen, përpunimin dhe raportimin e të dhënave statistikore 535
Udhëzim i MASH
nr.25, datë 2.8.2010
Për disa shtesa në udhëzimin nr.20, datë 9.5.2008 “Për veprimtarinë e
personelit akademik në institucionet publike të arsimit të lartë”, të
ndryshuar 544

