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Nr.______prot.

SUPLEMENTI I DIPLOMËS
DIPLOMA SUPPLEMENT
Master Profesional në INFERMIERI PEDIATRIKE
Professional Master in PEDIATRIC NURSING
1. Informacion për mbajtësin e diplomës
Information identifying the holder of the qualification
1.1 Mbiemri /Family name
1.2 Emri / Given name
1.3 Datëlindja (data/muaji/viti)
Date of birth (day/month/year)
1.4 Numri i matrikullimit/numri i amzës
Student’s identification number or code

2. Informacion identifikues mbi studimin e kryer
Information identifying the qualification
2.1 Titulli akademik i studimit
Name of academic qualification
2.2 Fusha e studimit
Main field of study for the Qualification
2.3 Emri dhe statusi i institucionit publik që ka
lëshuar diplomën
Name and status of awarding institution

2.4 Emri dhe statusi i institucionit (nëse është i
ndryshëm nga 2.3) që ka administruar
studimin
Name and status of institution (if different of
2.3) administering studies
2.5 Gjuha e përdorur në mësimdhënie/provime
Language(s) of instruction / examination

Infermieri Pediatrike
Pediatric Nursing
Infermieristikë
Nursing
Universiteti i Vlorës, ‘Ismail Qemali’
Fakulteti i Shëndetit Publik
Departamenti i Kujdesit Shëndetësor
University of Vlora ‘Ismail Qemali’
Faculty of Public Health
Department of Health Care

Është i njëjti institucion si tek 2.3.
It is the same institution as in 2.3.
Shqip
Albanian

3.Informacion mbi nivelin e studimit
Information on the level of the qualification
3.1 Niveli i studimit/Cikli i studimit
Cycle of study programm
3.2 Niveli i kualifikimit sipas Kornizës Shqiptare të Kualifikimit
Level of qualification according to the Albanian Qualification Framework
3.3 Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit (në vite)
Official length of programme
3.4 Kushtet e pranimit në programin konkret të studimit
Access requirement(s)
Adresa /Adress: L. Hajrro Cakërri, Rr. Sulejman Delvina, Vlorë, Albania
Tel. Fax ++35533224952
Faqe 1 nga 9

Cikli i Dytë i Studimeve
Second cycle study
Niveli 7 i Kualifikimit
Master Profesional

Level 7 of Qualification
Professional Master

1 (një vit)
1 (one year)
Cikli I i Studimeve në Infermieri.
The first study cycle at Bsc in Nursing
Web-site: www.univlora.edu.al
e-mail: info@univlora.edu.al
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4.Informacion mbi përmbajtjen e studimit dhe rezultatet e arritura
Information on the contents and results gained
4.1 Forma e studimit
Mode of study

Me kohë të plotë
Full time

Objektivat e programit të studimit
Programi i studimit: MP në Infermieri Pediatrike synon rritjen e kapaciteteve profesionale në
fushën e infermierisë pediatrike. Ai ka për objektiv të pregatisë infermierë pediatër me formim të
avancuar për të ofruar kujdes shëndetsor të kualifikuar për gjithë foshnjat, fëmijët dhe
adoleshentët që vuajnë nga patologji pediatrike, si dhe për ndjekjen e rritjes së tyre përgjatë
stadeve të zhvillimit.
4.2 Objektivat dhe
veprimtaritë formuese
të programit të
studimit

Në përfundim të këtij programi të ciklit të dytë të studimeve studentët do të kenë njohuri, vizion,
aftësi dhe eksperiencë të mjaftueshme për të ofruar një kujdes infermieror me cilësi të lartë,
bashkëkohor, të bazuar mbi gjykimin kritik të fakteve tek një spektër i gjerë pacientësh në çdo
hallkë të shërbimit pediatrik (perinatologji, pediatri zhvillimi, patologji pediatrike).
Veprimtaritë formuese të programit të studimit
Në programin mësimor MP në Infermieri Pediatrike veprimtaritë formuese që karakterizojnë
programin e studimit ndahen në:
A – Lëndë bazë
B – Lëndë karakterizuese
C – Lëndë ndërdisiplinore / integruese

5 kredite
24 kredite
18 kredite

D – Lëndë plotësuese

6 kredite

E – Detyrimet përmbyllëse

7 kredite

_______________________________________________________________________________
Objectives of the Programme
Program of study: MP Pediatric Nursing aims at enhancing the professional capacities in the field
of pediatric nursing. It aims to prepare pediatric nurses with advanced training to provide
qualification health care for all infants, children and adolescents who suffer from pediatric
diseases, and following their growth through the development stages.

Programme requirements

At the end of the second cycle program of studies students will have the knowledge, vision, skill
and experience sufficient to provide nursing care to a high quality, contemporary, critical
judgment based on the facts to a broad spectrum of patients service at each stage of pediatric
nursing care (perinatology, pediatric development, pediatric diseases).
The teaching activities of the study program
In PM in Pediatric Nursing educative program the teaching activities that characterize dhe
program are distributed in:
A – Basic subject

5 credits

B – Characterized subjects

24 credits

C – Interdisciplinary / integrating subjects

18 credits

D – Auxillary subjects

6 credits

E – Exiting obligations

7 credits

Adresa /Adress: L. Hajrro Cakërri, Rr. Sulejman Delvina, Vlorë, Albania
Tel. Fax ++35533224952
Faqe 2 nga 9
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Master Profesional në Infermieri Pediatrike
Professional Master in Pediatric Nursing

Nr.
No.

Lëndët
Modules

Orët mësimore
Credit hours
Kredite
Credits

Epidemiologjia
Epidemiology

4.3 Detajet e
programit të
studimit:
lëndët,
kreditet, orët
dhe notat e
marra për çdo
lëndë
Programme
details:
modules,
credits
obtained,
academical
hours and
individual
grades.

1

Metodologjia e kërkimit shkencor në
infermieri
Research methods in nursing

Në auditor
in the classrooms
teori
praktikë
gjithsej
theory
practice
total
10

10

20

20

5

Jashtë
auditorit
self study

Notat
Gjithsej Grades
Total

60

65

125

2

Pediatri e avancuar
Advanced pediatric diseases

12

60

90

150

150

300

3

Infermieri pediatrike
Pediatric nursing care

12

45

90

135

165

300

4

Promocioni shëndetsor
Health promotion

5

30

30

60

65

125

5

Farmakologji klinike
Clinical pharmacology in nursing

5

30

20

50

75

125

15

18
33

42

75

15

18

30

20
55

70

125

30

20

Etikë& Komunikim infermieror
Ethics & nursing comunication
Psikologji infantile
Child psychology
6

Menaxhimi infermieror
Nursing management
Cilësia e shërbimit shëndetësor
Quality of health care

3

5

8

Praktika profesionale në Pediatri.
Professional practice in pediatrics.

6

0

150

9

Diploma në Infermieri Pediatrike
Diplomas in Pediatric Nursing

7

0

0

0

175

175

60

240

448

693

807

1500

TOTAL
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4.4 Skema
/Sistemi i
vlerësimit dhe
shpërndarja e
notave në
bandën
kaluese

Grading
scheme and
grade
distribution
guidance
















Sistemi i vlerësimit
Sistemi i vlerësimit është me nota, nga 4-10.
Vlerësimi me notën 4 është vlerësim negativ (jokalues).
Vlerësimi me nota 5 deri në 10 është vlerësim pozitiv (kalues).
Minimumi i përqindjes së pikëve të grumbulluara për marrjen e një vlerësimi pozitiv (me notë 5) është ≥ 40% në të gjitha modulet.
Për modulet e integruara (që përmbajnë më shumë se një lëndë) bëhet vlerësimi kolegjial i studentit në bazë të shumës së përqindjes së
pikëve që ai ka grumbulluar në vlerësimet e secilës prej lëndëve përbërëse të modulit. Për të marrë një vlerësim pozitiv përfundimtar,
studenti duhet të ketë grumbulluar ≥ 40% jo vetëm të totalit të modulit, por edhe të pikëve përkatëse të çdo lënde përbërëse të modulit
të integruar.
Në bazë të rregullores së UV, kontrolli i njohurive në programet mësimore të FSHP bëhet me një provim final, si dhe me anë të
detyrave të kursit apo skedave të vlerësimit në laboratore dhe praktika mësimore.
______________________________________________________________________________________________________
Grading scheme
The grading system uses grades from 4 to 10.
Grade 4 means that the student does not pass the class.
The grades from 5 to 10 are passing grades.
The minimum of the percentage of accumulated poits to have a positive evaluation ( grade 5) is 40% in all the modules.
For the integrated modules (the ones that contain more than one subject) the student evaluation is done by adding the sum of the points
collected in each of the subjects of the modules. In order to get a positive evaluation the student should have collected more than 40%
of the percentages and points in each subject.
Based on rules and regulation of the university the control of knowledge in the educative programs in the FPH is done by a final exam,
and also with projects or evaluation controls in labs and practice.
Shpërndarja e notave në bandën kaluese:
Grade distribution guidance:
Përqindja e pikëve të grumbulluara
The percentage of collected points
0-39%
40-49%
50-59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%

Nota
Grade
4
5
6
7
8
9
10

4.5.a.
Tema e diplomës
The topic of the theses
Data e diplomimit
Date of graduation
Nota e diplomimit
Final graduation mark
4.5.b.
Mesatarja e
ponderuar
Overall classification
Evaluation
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5. Informacion mbi mundësitë që të jep kualifikimi i fituar
Information on the function of the qualification
5.1 Mundësitë për studime të mëtejshme

Master Shkencor në Infermieri,
Master of Science in Nursing

Access to further study
5.2 Mundësitë e punësimit dhe kualifikimit
profesional
Professional status

Shërbimi shëndetsor parësor, dytësor, tretësor në
repartet e pediatrisë.
Primary, secondary and tertiary health care in
pediatric wards.

6. Informacione shtesë
Additional information
6.1 Informacione shtesë
Additional information
6.2 Burime të tjera informacioni
Further information sources

Drejtoria e kurrikulave, UV
Directory of academic curricula, UV
Web-site zyrtar i Universitetit të Vlorës
Official web-site of UV: www.univlora.edu.al

7. Çertifikimi i suplementit
Certification of the supplement
7.1

Data
Date

7.2/a Firma
Signature
7.3/a Në cilësinë e Dekanit të FSHP
Capacity: Dean of FPH

Prof.asoc.

7.2/b Firma
Signature
7.3/b Në cilësinë e Rektorit të UV
Capacity: Rector of UV

Prof.Dr.

7.4 Vula zyrtare
Official seal
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8. Informacion mbi sistemin kombëtar të arsimit të lartë
Information on the national higher educational system
The Albanian Higher Education system

Sistemi shqiptar i arsimit të lartë

The higher education in the Republic of Albania is regulated by law
no. 9741 dated 21.05.2007 “On higher education in Republic of
Albania” , by law no 10307, dated 22.07.2010

Sistemi i Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë rregullohet me
ligjin 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e
Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin Nr.10307 , datë 22.07.2010

8.1 Types of institutions and institutional status:

8.1 Llojet e institucionit të arsimit të lartë:

There are five types of higher education institutions:
(1) University (2) academy for specific fields such as arts, sports,
public order and other professional college. Specifications for each
type are outlined in articles 4,5,6 and 7 of the law On Higher
education in the Republic of Albania. Higher Education institutions
are either public or private institutions, recognized by the state. In
their operations, including the organization of studies and the
designation and award of degrees, they are both subject to higher
education legislation. The programmes of study in private Higher
Education Institutions are organized after the Albanian Higher
Education system or another model, when is offered by an
institution which awards diplomas of a foreign institution or
equivalent to it. In this case, they should provide an evaluation in
ECTS credits in order to facilitate the recognition of studies and
transfer of students, which are to be made public in advance.

Institucionet e arsimit të lartë janë katër llojesh:
(1) Universitetet, (2) akademi në fusha të specifike të artit, sportit,
rendit publik dhe fusha të tjera të arsimit profesional, (3) shkollë e
lartë, (4) qendër ndëruniversitare, (5) kolegj profesional. Specifikat
për secilin lloj përcaktohen në nenet 4,5,6,7 të ligjit të arsimit të
lartë në Republikën e Shqipërisë. Institucionet e arsimit të lartë
mund të jenë publike ose private të njohura nga shteti. Vepritaria e
tyre, përfshirë organizimin e studimeve dhe përcaktimin e lëshimin
e diplomave, i nështrohet legjislacionit të arsimit të lartë në fuqi.
Organizimi i programeve të studimit në institucionet private të
arsimit të lartë bëhet sipas sistemit të arsimit të lartë shqiptar ose
sipas një modeli tjetër, kur ai afrohet nga një institicion që jep
diplomë të ngjashëm me të. Në këtë rast, ato duhet të shoqërohen
edhe me vlerësimin në kredite, ECTS për të mundësuar njohjen e
studimeve dhe transferimet bëhen publike parapraktisht.

8.2 Types of programs and degrees awarded

8.2 Llojet e programeve të studimit dhe të diplomave

Programs of study at higher education institutions are organized
around three successive cycles: first cycle, second cycle and third
cycle.

Programet e studimeve
në institucionet e arsimit të lartë
organizohen në tri cikle të një pasnjëshme : cikli i parë ,cikli i dytë,
dhe cikli i tretë.

The Albanian Qualification Framework describes the degrees of the
Albanian Higher Education System (Law No. 10427, date
04.03.2010). It contains the classification of the qualification levels
as well as the resulting qualifications and competences of graduates.

Korniza Shqiptare e Kualifikimit përshkruan diplomat e njohura në
Sistemin e Arsimit të Lartë (Ligji nr.10427 datë 04.03.2010 “Për
Kornizën Shqiptare të Kualifikimit’’). Ligji përmban klasifikimin e
niveleve të kualifikimit, kualifikimet dhe kompetencat e të
diplomuarëve.

8.3 Approval and accreditation of programs and degrees

8.3 Aprovimi dhe Akreditimi i programeve dhe diplomave

To ensure quality and comparability of qualifications , the
organization of studies and general degree requirements have to
conform to principles and regulations established by the Law of
Higher Education and the State Quality Standards (Ministry of
Education and Science, Orders Nr.126 date 17.03. 2011, Nr 134,
135, 136 date 21.03.2011)

Për të siguruar cilësinë dhe krahasueshmërinë e kualifikimeve,
organizimi i studimeve dhe kërkesat e përgjithshme për diplomimin
duhet të jenë në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në
Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Standartet Shtetërore të Cilësisë
(Urdhërat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr.126 datë
17.03.2011, nr 134, 135, dhe 136 datë 21.03.2011)

In 1999 a system of accreditation for programs of study has become
operational under the control of the Public Agency for the
Accreditation of Higher Education and the Accreditation Council.
The Public Agency for the Accreditation of Higher Education and
the Council of Accreditation are the responsible bodies for external
quality assurance in both public and private higher education
institutions. Higher Education Institutions can also involve foreign
evaluation agencies, are part of the ENQA.

Sistemi i akreditimit të programeve të studimit është në funksion që
prej vitit 1999, nën kontrollin e Agjencisë Publike të Akreditimit të
Arsimit.
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe Këshilli i
Akreditimit janë organet përgjegjëse për sigurimin e jashtëm të
cilësisë dhe Akreditimin e Institucionet e Arsimit të Lartë mund të
marrin dhe agjenci të huaja vlerësimi, pjesë e ENQA-s.

Accreditation is carried out for both the institution and the programs
the study. The first accreditation process gives the public or private
institution the right to issue diplomas which are recognized in the
Republic of Albania. The institutional and program accreditation are
conducted every six years.

Akreditimi bëhet për institucionin dhe për programet e studimit.
Akreditimi i parë jep të drejtën një IAL publik apo privat të lëshojë
diploma të njohura në Republikën e Shqipërisë. Akreditimi kryhet
periodikisht çdo 6 vjet.

Concrete and official information on the accredited institutions is
available on the English web site of the Ministry of Education and
Science and the web site of the public Agency. For the
Accreditation Education.

Informacion konkret dhe zyrtar për institucionet e liçencuara dhe të
akredituara gjendet në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës dhe në faqen e internetit të agjencisë Publike të
Akreditimit të Arsimit të Lartë.

The degrees are recorded at the “National Register of Degrees and
Certificates for Higher Education and Scientific Research”
according to criteria and regulations set by Ministry of Education

Diplomat regjistrohen në “Regjistrin Shtetëror të Diplomave dhe
Çertifikatave për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor” sipas
kritereve dhe udhëzimeve të vendosura nga Ministria e Arsimit dhe

Adresa /Adress: L. Hajrro Cakërri, Rr. Sulejman Delvina, Vlorë, Albania
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and Science.

Shkencës.

8.4 Organization and structure of studies

8.4 Organizimi dhe struktura e programeve të studimit

The following programs apply to all five types of institutions
according to their legally recognized status. Institutions of higher
education offer programs of second cycle and third cycle studies
only in those areas where they meet the criteria and state standards
in accordance with this law.

Programet e mëposhtme zbatohen në të pesta tipet e institucioneve
sipas statusit të tyre të njohur ligjor. Institucionet e arsimit të lartë
ofrojnë programe të ciklit të dytë dhe të ciklit të tretë vetëm në ato
fusha, ku ato plotësojnë kriteret dhe përmbushin atandardet
shtetërore, në përputhje me këtë ligj.

Programs of the first cycle, second cycle and third cycle are
university study programs. Professional colleges may offer only
short-cycle, non-university degrees and first cycle programs.
Schools of higher education may offer first and second cycle.
Universities and academics may offer first, second and the third
cycles.

Programet e studimeve të ciklit të parë, të ciklit të dytë dhe të ciklit
të tretë janë programe të sudimeve universitare. Kolegjet
profesionale mund të ofrojnë studime profesionale jo-universitare
dhe diploma te ciklit të parë. Shkollat e larta mund të ofrojnë
studime të ciklit të parë dhe të dytë. Universitetet dhe akademitë
mund të ofrojnë studime të ciklit të parë, të dytë dhe të tretë.

The organization of the study programs makes use of modular
components and of the European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS). A university ECTS credit corresponds to 25 hours
student work, including the time for individual study. The annual
workload of a full time student is 60 credits.

Organizimi i programeve të studimit realizohet nëpërmjet moduleve
dhe Sistemit Europian të Transferimit dhe Mbledhjes së Krediteve
(ECTS). Një kredit universitar përkon deri në 25 orë pune të
studentit, përfshirë këtu dhe kohën për studim individual. Ngarkesa
vjetore e punës së një studenti me kohë të plotë është 60 kredite.

Institutions of higher education have the right to offer nonuniversity professional programs, post secondary education, with
students earning no less than 120 credits. Normal duration of these
programs is not less than 2 academic years and with the conclusion
of such programs is issued the “professional degree” in the field of
education already completed. Credits accumulated during their postsecondary studies can be transferred to first cycle university studies
in accordance with the criteria established by institutions of higher
education. In the statutes of the institutions of higher education are
established the detailed rules for these programs of study.

Institucionet e arsimit të lartë kanë të drejtë të ofrojnë edhe
programe të studimeve jouniversitare, profesionale, pas arsimit të
mesëm, me jo më pak se 120 kredite. Kohëzgjatja normale e këtyre
programeve është jo më pak se 2 vite akademike dhe në përfundim
të tyre lëshohet “Diplomë profesinale” në fushën e arsimit të kryer.
Kreditet e akumuluara gjatë sudimeve pas arsimit të mesëm mund të
transformhen në studime universitare të cikilit të parë, në përputhje
me kriteret që vendosin institucionet e arsimit të lartë. Në statutet e
institucioneve të arsimit të lartë përcaktohen rregulla të hollësishme
për programet e studimeve.

8.4.1 First cycle studies

8.4.1 Studimet e ciklit të parë

a. programs of first cycle studies aim at equipping students with
basic knowledge on methods of general scientific principles
striving for the build-up of specific skills in a variety of
professions and specializations;

a. programet e sudimeve të ciklit të parë synojnë pajisjen me
njohuritë bazë, mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme
dhe formimin e shprehjeve të veçanta në një llojshmëri të gjatë
profesionesh e specialitetesh;

b. programs of first cycle studies encompass 180 European credits
(ECTS) (here in after, credit) and their normal duration is three
full academic years;

b. programet e studimeve të ciklit të parë realizohen me 180 kredite
europiane (ECTS) (më tej: kredite) dhe kohëzgjatja normale e
tyre është 3 vite akademike;

c. with the completion of the first cycle program is issued a
“Bachelor” university degree.

c. në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të parë lëshohet
diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimit të kryer.

8.4.2

8.4.2

Second cycle studies

Studimet e ciklit të dytë

8.4.2.1 Programs of study:
Master of Science or Master of Fine arts:
a. programs of the second cycle equip graduate students already
possessing a “Bachelor degree with” in-depth knowledge,
theoretical and practical education and training for scientific
research in a field within a discipline;

8.4.2.1 Programet e studimeve
“Master i shkencave” ose “Master i arteve të bukura”
a. programet e studimeve të ciklit të dytë i pajisin të diplomuarit që
zotërojnë diplomën universitare “Bachelor” me njohuri të
thelluara, teorike dhe praktike, si dhe trajnimin për kërkim
shkencor në një fushë, brenda një specialiteti;

b. programs of the second cycle studies comprise 120 credits,
including 30-40 credits and thesis research project and their
normal duration is two academic years;

b. programet e studimeve të ciklit të dytë realizohen me 120 kredite,
ku përfshihen 30-40 kredite për projekt kërkimor dhe tezën dhe
kohëzgjatja normale e tyre është 2 vite akademike;

c. students of this program of study should take by the end of their
studies the English exam, which should be an internationally
recognized English test.

c. studentët e këtij program studimiduhet të japin në përfundim
edhe provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura
ndërkombëtare;

d. at the end of the integrated study programs is issued the second
cycle degree “Master of Science” or Fine Arts”

d. në përfundim të programeve të studimeve të ciklit të dytë lëshohet
diplomë “ Master i shkencave” ose “ Master i arteve të bukura “
në fushën e arsimimit të kryer.

8.4.2.2 Integrated programs of second cycle study
a. Instituons of higher education in the fields of medicine, denistry,
pharmacy, veterinary and architecture offer successive integrated
first and second cycle programs.

8.4.2.2 Programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë
a. Institucionet e arsimit të lartë në fushat e mjekësisë, të
stomatologjisë, të farmacisë, të veterinarisë e të arkitekturës
ofrojnë programe të integruara të studimeve të ciklit të parë dhe të
dytë së bashku;

b. integrated second cycle study should possess not less than 300
credits and their normal duration is not less then five full

b. programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë realizohen me
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academic years;
c. students of this program should take by the end of their studies
the English exam, which is an internationally recognized test;
d.

with the completion of the integrated study programs is awarded
a university degree titled ‘Master of Science’ or ‘Master of Fine
Arts’.

8.4.2.3 Programs of study ‘Master of Professional Studies’
a. the programs of study ‘Master of Professional Studies /
Professional Master’ offer to graduates already possessing a
‘Bachelor’ degree proper professional education and vocational
training;
b. programs of study ‘Master of professional Studies hold 60-90
credits and their normal duration is 1.5 ( a year and six months)
academic years;
c. students of this program of study should take by the end of their
studies the English exam which is an internationally recognized
test;

jo më pak se 300 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është jo
më pak se 5 vite akademike;
c. studentët e këtij programi duhet të japin në përfundim provimin e
gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura ndërkombëtare;
d. në përfundim të programeve të integruara të studimeve lëshohet
diplomë universitare ‘Master i Shkencave” ose ‘Master i arteve të
bukura’ në fushën e arsimit të kryer.
8.4.2.3 Programet e studimeve ‘Master profesional’
a. programet e studimeve ‘Master profesional’ u ofrojnë të
diplomuarve, me një diplomë universitare së paku ‘Bachelor’
arsimin dhe trajnim të mirëfilltë profesional.
b. programet e studimeve ‘Master profesional’ realizohen me 60-90
kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është 1.5( një vit e gjashtë
muaj) vite akademike;
c. studentët e këtij programi studimi duhet të japin në përfundim
edhe provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura
ndërkombëtare;

d. with the completion of this programs of study is issued a
university degree titled “Professional Master”

d. në përfundim të këtyre programeve të studimeve lëshohet diplomë
universitare ‘Master profesional’ në fushën e arsimit e të trajnimit
profesional të kryer;

e. higher education institutions have the right to admit candidates
who have already eamed the diploma ‘Professional Master’ in the
second cycle studies for the degree ‘Master of science’ or ‘Master
of Fine Arts’ and to establish criteria for recognition/ transfer of
valid credits earned in the studies of the master’s program already
corresponding to the second cycle.

e. institucionet e arsimit të lartë kanë të drejtë të pranojnë kandidatë
që kanë filluar diplomë ‘Master profesional’ në studimet e ciklit
të dytë për diplomën universitare ‘Master i shkencave’ ose
Master i arteve të bukura” dhe të vendosin kritere për njohjen /
transferimin e krediteve të vlefshme të fituara në studimet e
masterit që i përgjigjen programit të studimeve të ciklit të dytë.

8.4.3 Third cykle studies

8.4.3

8.4.31 Doctoral study programs
a. programs of doctoral study program are the third cycle study
programs enjoying full academic character, which are based on
research and creative activity;

8.4.3.1 Programet e studimeve të doktoratës
a. programet e studimeve të doktoratës janë programe të studimeve
të ciklit të tretë, me karakter plotësisht akademik që kanë në bazë
kërkim shkencor dhe veprimtari krijuese;

b. in the doctorial studies are accepted doctoral candidates who have
earned a university degree ‘Master of Science’ or ‘Master of Fine
Arts’;

b. në studimet e doktoratës pranohen kandidatë që kanë fituar
diplomë universitare ‘Master i shkencave’ ose ‘Master i arteve të
bukura’;

c. these programs of study last at least 3 academic years and
encompass 60 credits for theoretical studies. Institutions of higher
education, based on the results achieved in theoretical studies
compled, establish classification criteria for candidates who have
the right to develop research project and prepare their doctoral
thesis. Higher education institutions determine qualification
standards and criteria for recognition of English based on
internationally recognized tests along with methods for
evaluating the general theoretical level of candidates. Candidates
who fail to meet the established criteria are not classifled to
proceed further with the doctoral studies and are subsequently
provided with a certificate in which are laid down the modular
components already covered with accumulated credits and the
evalution;

c. këto programe të studimeve zgjasin të paktën 3 vite akademike
dhe përfshijnë 60 kredite për studime të organizuara teorike.
Institucionet e arsimit të lartë, në bazë të rezultateve të arritura në
studimet e organizuara teorike, vendosin kritere klasifikimi për
kandidatët që kanë të drejtë të zhvillojnë projektin kërkimor dhe
të përgatisin tezën e doktoratës. Institucionet e arsimit të lartë
përcaktojnë standarte e kritere kualifikuese për njohjen e gjuhës
angleze, mbi bazë e testeve të njohura ndërkombëtare, si dhe
metoda për vlerësimin e nivelit teorik të përgjithshëm të
kandidatëve. Kandidatët, që nuk arrijnë të përmbushin kriteret e
vendosura, nuk klasifikohen për të vazhduar më tej studimet e
doktoratës dhe pajisen me një dëshmi, në të cilën jepen modulet e
zhvilluara së bashku me kreditet e grumbulluara dhe vlerësimin e
tyre;

d. with the completion of the doctoral studies is issued the scientific
degree ‘Doctor’ (Dr.).

d. në përfundim të programeve të studimeve të doktoratës lëshohet
diploma për gradën shkencore” Doktor” (Dr).

Studimet e ciklit të tretë

8.4.3.2 Long-term specialized programs of study

8.4.3.2 Programet e studimeve specializuese e afatgjata

a. long-term specialized programs are vocational training programs
that provide knowledge for specific professions in the fields of
medicine, dendistry, pharmacy, engineering, veterinary and
justice etc. These research programs include theoretical studies
combined with practical professional training. Specialized study
programs in law are realized in the framework of the ‘School of
Magistrate’, which is regulated by way of a special law;

a. programet e studimeve specializuese afatgjata janë programe të
formimit profesional, që ofrojnë njohuri për profesione të
veçanta në fushat e mjekësisë, të stomatologjisë, të farmacisë, të
inxhinierisë, të veterinarisë dhe të drejtësisë etj. Këto programe
të studimeve përfshijnë studime teorike, të kombinuara me
aplikime praktike e trajnime profesonale. Programet e studimeve
specializuese në drejtësi realizohen në kuadër të Shkollës së
Magjistraturës, që rregullohet me ligj të veçantë;

b. in order to carry out long-term specialized study programs, the
student must earn not less than 120 credits and the normal
duration of these study programs is not less than 2 academic
years in accordance with the ‘Law of regulated professions’;

b. për kryerjen e programeve të studimeve specializuese afatgjata,
studenti duhet të grumbullojë jo më pak se 120 kredite dhe
kohëzgjatja normale e këtyre programeve të studimeve është jo
më pak se 2 vite akademike, në përputhje me ligjin e
profesioneve të rregulluara;
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c. students of this program should take towards the end of their
studies the English exam, which should be an internationally
recognized test;
d. with the completion of the long-term specialized study programs
is issued the university specialization degree in the relevant field.
In the field of medicine, the doctoral study programs can be
integrated with the long-term specialized studies according to the
plan and curriculum as well as approved by the faculty and the
university concemed.
8.4.4

Other programs

8.4.4.1 Interdisciplinary programs of study
Higher Education Institutions offer joint interdisciplinary programs
of study. Upon completion of the programs of studies a joint
diploma is awarded by both Higher Education Institutions.
8.4.4.2 Joint programmes of study
These programmes are offered by a Higher Education Institution
jointly with other public or private Higher Education Institutions, in
and outside Albania. Upon completion of studies a joint diploma or
a double diploma is awarded. The diplomas belonging to the same
programme level are of equal legal validity.

8.5 The assessment system and distribution of marks along the
passing band.
The assessment system comprises grades from 4-10. The highest
grade is 10 and the lowest passing grade is 5. Upon completion of
studies the pondered average mark is considered, based on the
assesssment and the credits obtained.

c. studentët e këtij studimi duhet të japin në përfundim edhe
provimin e gjuhës angleze, mbi bazën e testeve të njohura
ndërkombëtare
d. në përfundim të programeve të studimeve
specializuese
afatgjata lëshohet diplomë universitare specializimi me titullin
në fushën përkatëse.
Në fushën e mjekësisë, programet e studimeve të doktoratës mund të
ofrohen të integruara me studimet specializuese afatgjata, sipas
planit dhe programit mësimor të miratuar nga fakulteti dhe
universiteti përkatës.
8.4.4

Programe të tjera

8.4.4.1 Programet e studimeve ndërdisiplinore.
Institucionet e arsimit të lartë mund të ofrojnë programe të
përbashkëta të studimeve ndërdisiplinore, në përfundim të të cilave
lëshohet diplomë e përbashkët nga të dy IAL-et.
8.4.4.2 Programet e studimeve të përbashkëta.
Këto programe ofrohen nga një Institucion i arsimit të lartë në
bashkëpunim me një ose disa Institucione të tjera të lartë publik ose
privat brenda ose jashtë Shqipërisë. Në përfundim të këtyre
programeve lëshohet një diplomë e përbashkët ose diplomë e
dyfishtë. Diplomat që i përkasin të njëjtit nivel programi kanë të
njëjtën vlefshmëri ligjore.
8.5 Sistemi i vlerësimit dhe shpërndarja e notave në bandën
kaluese
Sistemi i vlerësimit është nota nga 4-10. Nota më e lartë është 10
dhe nota minimale kaluese është 5. Në përfundim të studimeve
llogaritet nota mesatare e ponderuar, bazuar në vlerësimin dhe
kreditet respektive të marra.
8.6 Hyrja në arsimin e lartë

8.6 Access to higher education
The State Matura Examination after 12 to 13 years of schooling
allows for admission to all higher educational studies. Admission to
higher education institutions of Art/Music may be based on other or
require additional evidence demonstrating individual aptitude.
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional
admission procedures.

Hyrja në sistemin e arsimit të lartë lejohet nëpërmjet Provimit të
Maturës Shtetërore pas përfundimit të 12-13 vjet shkollimi të
detyruar dhe të mesëm. Pranimi në institucionet e arsimit të lartë të
arteve apo të muzikës kryhet mbi bazën e dëshmive shtesë të
aftësive personale. Institucionet e arsimi të lartë mund që në raste të
veçanta të zbatojnë proçedura shtesë pranimi.
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