
 

VENDIM 
Nr. 397, datë 3.5.2017 

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË 
FINANCIMIT TË ARSIMIT TË LARTË (AKFAL) 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 11, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe 
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, dhe të nenit 6, të ligjit nr. 
90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të 
Arsimit dhe Sportit, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 

1. Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL) të organizohet dhe të funksionojë si 
person juridik publik, në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, me seli në Tiranë. 

2. AKFAL-i ka për mision shpërndarjen e fondeve publike për mbështetjen e veprimtarisë së 
institucioneve publike të arsimit të lartë, mbështetjen me bursa studimi për studentët dhe garantimin e 
skemës së kredive studentore, sipas kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi. 

3. AKFAL-i ka këto detyra dhe përgjegjësi: 
a) Propozon në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit kriteret dhe formulën për shpërndarjen e fondeve 

publike, të cilat miratohen nga kjo ministri; 
b) Në bazë të kritereve e të formulës së miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, AKFAL-i: 

i) shpërndan fondin për mbështetjen e institucioneve të arsimit të lartë dhe infrastrukturën akademike; 
ii) shpërndan fondin për projektet konkurruese për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë; 
iii) shpërndan fondin e mbështetjes studentore. 
c) Garanton skemën e kredive studentore, sipas akteve nënligjore në fuqi; 
ç) Miraton paraprakisht hapjen e programeve të reja të studimit në një institucion publik të arsimit të 

lartë, kur kërkohet që këto programe të financohen nga buxheti i shtetit; 
d) Boton raporte periodike për aspekte të funksionimit administrativ dhe financiar të IAL-së, si numri i 

studentëve, numri i pedagogëve, infrastruktura e kërkimit, numri i studentëve të diplomuar që punësohen, 
numri i patentave etj; 

dh) Paraqet në institucionet e arsimit të lartë “dokumentin e prioriteteve”, ku përcaktohet struktura e 
shpenzimit të fondit publik për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, në përputhje me prioritetet e vendit, 
6 muaj përpara financimit; 

e) Nënshkruan me çdo institucion të arsimit të lartë që financon kontratën e garancisë e të 
llogaridhënies, e cila përmban kushtet specifike të institucionit, financimin përkatës, edukimin akademik që 
institucioni do të ofrojë nëpërmjet këtij fondi, strukturat e brendshme financiare të institucionit të arsimit 
të lartë, skemën e kontrollit të brendshëm financiar dhe mënyrën e kontrollit të jashtëm financiar; 

ë) Boton çdo vit udhëzuesin, i cili përmban informacionet e nevojshme që duhet të përfshijnë 
institucionet e arsimit të lartë në raportin e tyre vjetor financiar; 

f) Publikon udhëzime lidhur me mënyrat dhe format e menaxhimit të qëndrueshëm financiar të 
institucioneve të arsimit të lartë; 

g) Kryen për çdo institucion të arsimit të lartë të financuar vlerësimin e riskut dhe qëndrueshmërisë 
financiare, sipas procedurave të auditimit publik; 

gj) Kryen vlerësimin e kushteve që duhet të plotësojnë institucionet e arsimit të lartë për aplikim për 
kredimarrje; 

h) Vlerëson respektimin e kushteve të skemës së kredisë studentore nga institucionet kredidhënëse; 
i) Publikon raportin e financimit të institucioneve të arsimit të lartë për çdo vit akademik; 
j) Administron të dhënat statistikore për institucionet e arsimit të lartë. 



 

4. AKFAL-i financohet nga buxheti i shtetit dhe nga çdo burim tjetër financiar i ligjshëm. 
5. Organet e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL) janë Bordi Drejtues dhe 

Drejtori i Përgjithshëm i AKFAL-it, të cilët drejtojnë dhe administrojnë agjencinë. 
Bordi Drejtues është organi kolegjial vendimmarrës i AKFAL-it, që përbëhet nga: 

- Nëpunësi i parë autorizues i Ministrisë Financave; 
- Nëpunësi autorizues i ministrisë përgjegjëse për arsimin; 
- Dy rektorë nga IAL-ja, propozuar nga Konferenca e Rektorëve; 
- Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave. 
Bordi i Drejtues asistohet nga sekretariati, që përbëhet nga nëpunës të AKFAL-it, të përcaktuar nga 

drejtori i Përgjithshëm. 

6. Funksionet e Bordit Drejtues janë: 
a) Propozon kriteret për shpërndarjen e fondeve publike në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit; 
b) Propozon “dokumentin e prioriteteve” në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit; 
c) Miraton shpërndarjen e fondit për institucionet, pjesë e grantit të mësimdhënies; 
ç) Miraton shpërndarjen e fondit të mbështetjes studentore, pjesë e grantit të mësimdhënies; 
d) Miraton format e garantimit të skemës së kredive studentore; 
dh) Miraton hapjen e programeve të reja të studimit në institucionet publike të arsimit të lartë, kur 

kërkohet financim nga buxheti i shtetit; 

e) Miraton raportet periodike për aspekte të funksionimit administrativ dhe financiar të IAL-ve; 
ë) Miraton udhëzuesin lidhur me informacionet e nevojshme që duhet të përfshijë IAL-ja në raportin e 

tyre vjetor financiar; 
f) Miraton udhëzimet për mënyrat dhe format e menaxhimit të qëndrueshëm financiar të IAL-ve; 

g) Miraton vlerësimet e riskut dhe qëndrueshmërisë financiare të IAL-ve;. 
gj) Kryen vlerësimin e kushteve që duhet të plotësojnë IAL-të për aplikim për kredimarrje; 
h) Vlerëson respektimin e kushteve të skemës së kredisë studentore nga institucionet kredidhënëse; 
i) Miraton raportin e financimit të IAL-ve, për çdo vit akademik; 
j) Miraton rregulloren e brendshme të Bordit Drejtues të AKFAL-it. 
7. Anëtarët e Bordit Drejtues të AKFAL-it shpërblehen në masën 30 000 (tridhjetë mijë) lekë për 

mbledhje, për jo më shumë se 12 mbledhje. Drejtori i Përgjithshëm merr pjesë në mbledhjet e Bordit 
Drejtues pa të drejtë vote. 

8. AKFAL-i drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e 
kësaj agjencie dhe përgjigjet para ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

9. Drejtori i Përgjithshëm i AKFAL-it është titullari i institucionit dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie 
me të tretë. 

10. Drejtori i Përgjithshëm i AKFAL-it emërohet, lirohet nga detyra, sipas përcaktimeve të legjislacionit 
të shërbimit civil. 

11. Funksionimi i brendshëm i AKFAL-it bëhet sipas rregullores përkatëse të miratuar nga ministri i 
Arsimit dhe Sportit. 

12. Struktura dhe organika e AKFAL-it miratohen me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e 
ministrit të Arsimit dhe Sportit. 

13. AKFAL-i ka stemën, logon dhe vulën e vet zyrtare, të cilat miratohen nga ministri i Arsimit dhe 
Sportit, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm të AKFAL-it. 

14. Stema përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet: “Republika e Shqipërisë, 
Ministria e Arsimit dhe Sportit, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë”, në përputhje me 
vendimin nr. 474, datë 10.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e përdorimit të stemës së 
Republikës, si dhe raportin e përmasave të saj”, të ndryshuar. 



 

15. Vula zyrtare e AKFAL-it ka formën dhe elementet e përcaktuara në pikën 11, të vendimit nr. 390, 
datë 6.8.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së 
vulave zyrtare”, të ndryshuar. Vula e AKFAL-it prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me 
legjislacionin në fuqi. 

16. Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Sportit për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

ZËVENDËSKRYEMINISTRI 
Niko Peleshi 
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