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STANDARDI I -

SYNIMET DHE QËLLIMI I PROGRAMIT TË STUDIMIT, KUADRI I
PËRGJITHSHËM

Standardi I. 1-

Programet e studimeve specializuese afatgjata në mjekësi ofrohen në
përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi: misioni dhe qëllimi i tyre
është shprehur qartë.

Kriteri 1

Përmbajtja e programeve të specializimeve afatgjata është në përputhje me
aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

Kriteri 2

Institucioni ka një mision të qartë për programet e studimit që ofron.

Kriteri 3

Qëllimi i programit të studimit dhe rezultatet që priten janë të qarta.

Kriteri 4

Programet e studimit mbështeten mbi objektiva të qartë profesionalë dhe janë
të integruar me veprimtaritë klinike.

Kriteri 5

Emërtimi i programit të studimit është në përputhje me nivelin e përcaktuar
nga Korniza Shqiptare e Kualifikimeve.

Standardi I. 2-

Programet e studimeve ofrohen në përshtatje me nivelin e studimeve.

Kriteri 1

Programi i specializimit afatgjatë përfshin formim teorik e praktik në fushën e
specialitetit, i cili realizohet njëkohësisht në një universitet të akredituar, dhe
në një institucion spitalor ose në një institucion shëndetësor të aprovuar dhe
akredituar për këtë qëllim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) dhe
Ministria e Shëndetësisë (MSH) pasi është marrë mendimi i Qendrës
Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve
Shëndetësore.

Kriteri 2

Programi i specializimit afatgjatë kryhet me kohë të plotë dhe përfshin
pjesëmarrjen në veprimtaritë mjekësore të departamenteve ose shërbimeve ku
ofrohet formimi, në përputhje me procedurat e përcaktuara dhe nën
mbikqyrjen e autoritetit apo entit përgjegjës.

Standardi I. 3-

Programet e studimeve janë eficente, në përputhje me misionin
institucional.

Kriteri 1

Programet e studimeve janë në përputhje me qëllimet dhe misionin e
institucionit.

Kriteri 2

Institucioni bën një planifikim institucional efikas dhe kryen përmirësime të
ndjeshme për realizimin e qëllimeve dhe rezulton se programi ka arritje të
mira.
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Standardi I. 4-

Programet e studimeve synojnë të arrijnë dimensione ndërkombëtare
dhe integrojnë kërkimin shkencor.

Kriteri 1

Programet e studimeve specializuese afatgjata në fushën e mjekësisë
përshtaten në strukturë me programet homologe të zhvilluara në vendet
europiane.

Standardi I. 5-

Programet e studimeve ofrohen në përputhje me nevojat e tregut të
punës.

Kriteri 1

Programet e studimeve specializuese afatgjata në fushën e mjekësisë synojnë
të plotësojnë kërkesat e tregut të punës në përputhje me nevojat për
specialistë në fushën e mjekësisë.

Kriteri 2

Numri i përgjithshëm i specializantëve dhe numri i atyre që e ndjekin këtë
program studimi çdo vit përcaktohet në përputhje me politikat shtetërore të
zhvillimit të fushës së shëndetësisë dhe kapacitetet pritëse të strukturave të
përfshira në rrjetin formues (në varësi të numrit të personelit, kapaciteteve
pritëse, etj).

Standardi I. 6-

Institucioni siguron menaxhimin efikas të informacionit në lidhje me
programet e studimeve.

Kriteri 1

Informacionet e ofruara nga institucioni mbi programet e studimit, modulet
dhe syllabuset janë lehtësisht të konsultueshme për studentët si në formë të
shkruar dhe elektronike.

Kriteri 2

Institucioni bën të njohur si në formë të shkruar dhe elektronike rregulloret e
ndryshme të pranimit të studentëvë dhe të organizimit të programeve të
studimit.

Standardi I. 7-

Përmbatja e programeve të studimeve është e plotë dhe e qartë në
përmbushje të objektivave të këtyre programeve.

Kriteri 1

Programet e studimeve përmbajnë një përshkrim të të gjitha kërkesave për
përfundimin me sukses të studimeve, përfshirë këtu dhe kreditet (ECTS).

Kriteri 2

Programet e studimeve përmbajnë një përshkrim të lëndëve të përgjithshme,
lëndëve të specialitetit, përvojave klinike/praktike.

Kriteri 3

Programet e studimeve përmbajnë një përshkrim të pikëve dhe notës
minimale për përfundimin me sukses të lëndës/kursit.

Kriteri 4

Programet e studimeve përfshihen në një koncept të përbashkët, në një “plan
diplomimi”1.

1

“Plani i diplomimit” të studentit shpjegon kurrikulën, kurset që duhet të ndiqen për përfundimin e studimeve, mënyrën e
frekuentimit të tyre në një afat të caktuar.
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Standardi I. 8-

Institucioni bën vlerësimin e programeve të studimeve.

Kriteri 1

Vlerësimi i programeve të studimit bëhet duke përcaktuar pikat e forta dhe
dobësitë për arritjen e objektivit, si dhe sugjerimet për përmirësim në të
ardhmen.

Kriteri 2

Institucioni bën vetëvlerësimin institucional nëpërmjet instrumentave dhe
metodologjive matëse dhe vlerësuese, duke përfshirë gjithë proçesin në një
sistem të informatizuar.

Kriteri 3

Institucioni disponon një sistem të kodifikuar për klasifikimin dhe arkivimin
(baza të dhënash në format elektronik, arkivim i dokumentacionit) e të
dhënave të të gjitha aktiviteteve të zhvilluara dhe të rezultateve të arritura.

Kriteri 4

Personeli akademik angazhohet në vlerësimin efektiv të programeve të
studimit.

Standardi I. 9-

Institucioni përdor instrumente matës, vlerësues, metodologji vlerësimi.

Kriteri 1

Institucioni përdor instrumente matës, vlerësues, metodologji vlerësimi dhe e
përfshin këtë informacion në vetëvlerësimin institucional.

Kriteri 2

Institucioni disponon një sistem të informatizuar për kontrollin dhe
vlerësimin në kohë të pedagogëve, tutorëve dhe strukturave të përfshira në
rrjetin formues.

Kriteri 3

Institucioni informon mbi rezultatet e vlerësimit dhe rezultatet e pritshme.

Kriteri 4

Institucioni përdor metodologji që mundësojnë verifikimin dhe kontrollin e
aplikimit sipas kritereve të programit formues të përcaktuar për çdo program
specializues.

Kriteri 5

Institucioni për kryerjen e vlerësimit përdor instrumente/metoda vlerësimi të
drejtpërdrejta ose të tërthorta.
Të drejtpërdrejta:
a. Ndjekje të studentëvë gjatë zhvillimit të praktikave dhe angazhimi i tyre
në ndjekjen e rasteve klinike konkrete;
b. Vlerësimi me nota/pikë në fund të çdo viti;
c. Testime paraprake dhe dytësore: provime për module, praktikë;
d. Vëzhgime gjatë kryerjes së praktikës;
e. Vlerësimi përfundimtar.
Të tërthorta
a. Sondazhet: të studentëve të rinj/të vjetër, të të diplomuarve;
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b. Sondazhe të vlerësimit të kurrikulës (pjesës teorike dhe asaj praktike,
kapaciteteve logjistike infrastrukturore dhe të personelit akademik të
angazhuar në programin e studimit, etj.);
c. Intervista.

Kriteri 6

Institucioni disponon një sistem të kodifikuar për klasifikimin dhe arkivimin
(baza të dhënash në format elektronik, arkivim i dokumentacionit) e të
dhënave të të gjitha aktiviteteve të zhvilluara dhe të rezultateve të arritura.

Standardi I. 10-

Kohëzgjatja dhe numri i krediteve për programet e studimeve të këtij
cikli bëhet në përputhje me ligjin për arsimin e lartë në Republikën e
Shqipërisë (RSH), me ligjin për profesionet e rregulluara në RSH si dhe
me direktivat europiane mbi profesionet e rregulluara.

Kriteri 1

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.

Kriteri 2

Kohëzgjatja minimale e programeve të studimit të specializimeve afatgjata
nuk është më e vogël se ajo e përcaktuar në shtojcën 1, bashkëlidhur këtyre
standardeve.

Standardi I. 11 -

Hartimi dhe realizimi i programit të studimeve specializuese afatgjata në
fushën e mjekësisë bëhet sipas kritereve të parashikuara.

Kriteri 1

Programet e studimeve specializuese afatgjata përfshijnë të paktën 80% të
ECTS-ve totale për aktivitete klinike profesionalizuese, sipas specializimit
përkatës, dhe 20% për studime të organizuara teorike të shpërndara në vite
sipas një programi të paracaktuar në fillim të programit të studimit.

Kriteri 2

Në studimet specializuese janë parashikuar raportet e ECTS-ve për formimin
e përgjithshëm dhe për atë specifik sipas skemës së mëposhtme në raport me
ECTS-të totale minimale të parashikuara për programin specializues të
paraqitur në shtojcën 1: 2% për lëndë të formimit bazë për specializantin, 2%
për lëndë ndërdisiplinore ose integruese 1% për aktivitete të tjera (lëndë
informatike, gjuhë të huaja), 5% për provimin final/temën eksperimentale të
diplomës, 30% për lëndë karakterizuese të fushës ku bën pjesë programi
specializues (nga të cilat 15% e tyre duhet të jenë lëndë me zgjedhje) dhe
60% për lëndë specifike të programit specializues (nga të cilat 15% e tyre
duhet të jenë lëndë me zgjedhje).

Kriteri 3

Plani i detajuar mësimor është miratuar sipas akteve ligjore/nënligjore në
fuqi.

Kriteri 4

Në përfundim të çdo viti organizohet provimi vlerësues teorik dhe praktik i
cili vlerësohet me notë. Vlerësimi vjetor kryhet nga një komision i përbërë
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nga 5 (pesë) specialistë me përvojë të fushës përkatëse ose të përafërt me të
sipas moduleve të zhvilluara. Studentët që vlerësohen negativisht 5 herë
marrin një dëshmi për modulet e zhvilluara, së bashku me kreditet e
grumbulluara dhe i ndërpresin studimet e specializimeve afatgjata. Studenti
mund të riaplikojë për të konkuruar në një program tjetër specializues jo më
shumë se 1 herë. Studentit mund t’i njihen ECTS-të e grumbulluara për
studimet e organizuara teorike nga ana e Këshillit të Profesorëve nëse
gjykohet se përputhen me fushën e programit të ri ku ai ka aplikuar.
Kriteri 5

a.
b.
c.
d.

Studenti i nënshtrohet provimit përfundimtar/final në përfundim të programit
specializues i cili konsiston në testimin praktik dhe atë me gojë të studentit
me kohëzgjatje prej të paktën 30 minutash si dhe paraqitjen e temës
eksperimentale të diplomës. Për këtë ngrihet një komision i përbërë nga 5
specialistë të fushës, ose të një fushe të afërt, me eksperiencë të paktën 10
(dhjetë) vjeçare në fushën përkatëse, nga të cilët 2 të emëruar nga Ministri i
Shëndetësisë, 1 nga Urdhri Profesional përkatës dhe 2 të emëruar nga
fakulteti që ofron programin specializues. Kryetar i komisionit është një nga
përfaqesuesit e emëruar nga Ministri i Shëndetësisë. Disa nga njohuritë bazë
për të cilat aplikanti testohet në provimin përfundimtar, janë:
Zhvillimi i sensit kritik lidhur me situatat e ndryshme klinike;
Lidhjet mes fushave të ndryshme të mjekësisë;
Aftësi të zhvilluara për zgjidhjen e problemeve që dalin gjatë punës në
klinikë;
Kompetencë për të menaxhuar kompleksitetin e situatave klinike dhe për të
dhënë zgjidhje në rastë emergjente.

Standardi I. 13-

Pranimi i studentëve në një program studimi specializues afatgjatë në
fushën e mjekësisë

Kriteri 1

Studenti i pranuar në programin e studimit specializues afatgjatë në fushën e
mjekësisë ka përfunduar programin e integruar të studimeve universitare të
integruara të ciklit të dytë me kohëzgjatje 5 vjeçare (300 ECTS) për degët
Farmaci dhe Stomatologji dhe 6 vjeçare (360 ECTS) për degën Mjekësi e
përgjithshme, pranë një universiteti të akredituar për programin në fjalë dhe
ka fituar diplomën universitare “Master i Shkencave”. Për studentët e
diplomuar në të njëjtat degë jashtë shtetit të cilëve u njihet diploma për
ushtrimin e profesionit përkatës në këto vende, nuk ka kriter për notën
mesatare për t’u pranuar në programet e specializimeve afatgjata në mjekësi.
Lista e vendeve më sipër përcaktohet me udhëzim të përbashkët të MASH
dhe MSH.

Kriteri 2

Kandidati që aplikon për të vazhduar programin e studimeve të ciklit të tretë,
për specializim afatgjatë në fushën e mjekësisë, i nënshtrohet një konkursi
pranimi për të testuar njohuritë në fushën përkatëse të studimit.

Kriteri 3

Vlerësimi i studentit për pranimin në një program studimi bëhet me pikë duke
vlerësuar notën mesatare (notën përfundimtare sipas tipologjisë së diplomës
që ai disponon) për jo më shumë se 20% të pikëve totale, testimin e
përgjithshëm me shkrim për 30-40% të pikëve totale, testimin me shkrim
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specifik sipas programit të specializimit për të cilin konkuron për 40-50% të
pikëve totale, intervistën me gojë për jo me shumë se 10-20% të pikëve totale
duke përfshirë këtu, eventualiasht, dhe letrat e rekomandimit nga profesorë të
fushës të cilët deklarojnë se kanë patur bashkëpunim shkencor me kandidatin.
Kohëzgjatja e provimit me gojë nuk mund të jetë më e shkurtër se 30 minuta.
Kriteri 4

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses provimin e shtetit në profesionin
përkatës ose të ketë fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit në RSH ose
jashtë saj (e njohur në RSH). Në rastet kur nuk e ka përfunduar ende
provimin e shtetit pranohet me kusht që ta përfundojë atë me sukses brenda
vitit të parë të specializimit, në të kundërt përjashtohet nga specializimi dhe
shlyen financiarisht pagesat eventuale që ka përfituar gjatë specializimit.

Kriteri 5

Këshilli i Profesorëve përcakton kriteret për t’u pranuar në programin e
studimeve specializuese afatgjata të pasqyruara në rregulloren e programit të
studimeve të specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë dhe të aprovuara
nga Senati Akademik. Rregullorja e specializimit duhet të ketë marrë
pëlqimin e Ministrit të Shëndetësisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Shkencës.

Kriteri 6

Aplikanti merr paraprakisht informacion të detajuar për programin e studimit
specializues, para se të pranohet në të.

Standardi I. 14-

Institucioni publikon rregullisht informacion të paanshëm dhe objektiv,
sasior e cilësor për vlerësimin e brendshëm.

Kriteri 1

Institucioni publikon rregullisht broshura, buletine, materiale mësimore të
hartuara dhe të botuara nga institucioni, për vlerësimin e brendshëm.

Kriteri 2

Institucioni publikon rregullisht prezantime në faqe interneti, video e audio
etj.

STANDARDI II-

ORGANIZIMI
AKADEMIK
DHE
ADMINISTRATIV
I
INSTITUCIONIT ORIENTOHET NË PËRPUTHJE ME NEVOJAT E
PROGRAMEVE TË STUDIMIT

Standardi II. 1-

Personeli akademik dhe administrativ organizohet për përmbushjen e
objektivave të programeve të studimit.

Kriteri 1

Struktura akademike dhe administrative e institucionit përmbush objektivat e
programeve të studimit dhe objektivat strategjikë për zhvillimin e
institucionit.

Standardi II. 2-

Organizimi i institucionit është në përputhje me përcaktimet në aktet
ligjore e nënligjore në fuqi, në përmbushje të misionit të tij.
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Kriteri 1

Organizimi i institucionit bëhet në përmbushje të misionit dhe qëllimit të tij.

Kriteri 2

Institucioni ka së paku dy Fakultete një nga të cilët ofron studime në fushën e
mjekësisë së paku për programet e integruara të studimeve në fushën e
Mjekësisë, Farmacisë dhe Stomatologjisë.

Kriteri 3

Fakulteti ose Qendra Kërkimore Shkencore janë të përbëra, së paku, nga 3
shërbime/departamente me objektiva dhe mision të mirëpërcaktuar.

Standardi II. 3-

Institucioni bën një auditim të përvitshëm (të jashtëm dhe/ose të
brendshëm) të gjendjes financiare.

Kriteri 1

Raporti i auditit paraqet të gjitha detyrimet financiare, pagat dhe mbështetjet
financiare të programit.

Kriteri 2

Raporti i auditit përmban një pasqyrë të qartë të granteve të huaja dhe
kontratave të shërbimeve në lidhje me programin e studimit.

STANDARDI III - INSTITUCIONI
DISPONON
TË
GJITHA
KAPACITETET
INFRASTRUKTURORE, TEKNOLOGJIKE DHE ORGANIZATIVE
TË NEVOJSHME TË PARASHIKUARA PËR REALIZIMIN E
PROGRAMEVE SPECIALIZUESE AFATGJATA NË FUSHËN E
MJEKËSISË

Standardi III. 1-

Institucioni siguron infrastrukturën e nevojshme për realizimin e
programeve të studimit të të gjitha cikleve të studimit dhe në veçanti të
specializimeve afatgjata në fushën e mjekësisë.

Kriteri 1

Institucioni ka një vendndodhje të përhershme, që nënkupton mjedis qendror
administrativ dhe mjedis ku zhvillohet veprimtaria mësimore.

Kriteri 2

Këto mjedise duhet të jenë në dispozicion të institucionit për jo më pak se 6
vjet.

Kriteri 3

Institucioni duhet të ketë kapacitete të mjaftueshme infrastrukturore dhe
teknologjike. Ai disponon struktura administrative dhe klinike, të
mjaftueshme për aktivitetet e parashikuara në programin e studimit
specializues sipas standardeve specifike bashkëngjitur këtij dokumenti
(Shtojca 2).

Kriteri 4

Institucioni disponon struktura të akredituara për zhvillimin e aktiviteteve të
ndryshme klinike dhe didaktike. Akreditimi i këtyre infrastrukurave kryhet
nga MASH/APAAL në bashkëpunim me MSH/Qendrën Kombëtare të
Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore. Objekt i
akreditimit janë strukturat përbërëse pjesë të rrjetit formues të njësisë që ofron
programet e studimit specializuese afatgjata në fushën e mjekësisë. Për
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struktura nënkuptohen strukturat fizike (departamentet, njësitë operative,
shërbimet, qendrat, laboratorët, poliambulatorët, etj) pjesë e rrjetit formues ku
zhvillohen aktivitetet dhe shërbimet e nevojshme për formimin e
specializantëve.
Veçanërisht objekt i akreditimit janë strukturat qëndrore të njësisë që ofron
programet e studimeve specializuese afatgjata, si ato të fakultetit apo
universitetit. Këto struktura si dhe menaxhimi organizativ, administrativ,
didaktik dhe teknik shëndetësor dhe aktivitetet e lidhura me to, koordinimi
dhe/ose drejtimi i tyre për çdo njësi që ofron programe studimi specializimi,
duhet të jenë të përshtatshme dhe strukturat të pajisura mjaftueshëm për
organizimin dhe realizimin e aktivitetit formues profesional specializues në
fushën e mjekësisë. Edhe në rastet kur mund të ekzistojnë më shumë se një
strukturë e akredituar si struktura qëndrore/bazë, vetëm një prej tyre mund të
konsiderohet si strukturë bazë efektive e njësisë që ofron programet
specializuese afatgjata.
Objekt i akreditimit janë edhe strukturat dytësore të konvencionuara me
strukturën qëndrore/bazë të cilat shërbejnë për të arritur ose kompletuar
aktivitetin asistencial të kërkuar për formimin e specializantit, të cilat mund të
jenë struktura universitare ose jo universitare, të të njëjtës strukturë spitalore
ose jo. Në rastet kur programi i studimit parashikon frekuentimin e
strukturave, shërbimeve, aktiviteteve, laboratorëve ose gjithçka tjetër që nuk
bën pjesë në strukturën qendrore/bazë ose në strukturat dytësorë të lidhura me
të, institucioni që ofron programin e studimit lidh një kontratë ose konvencion
me këto struktura komplementare. Në këto raste duhet të ketë marrëveshje të
veçanta mes IAL-së dhe strukturës në fjalë dhe të respektohen standardet e
parashikuara për strukturat qendrore/bazë e dytësore.
Kriteri 5

Akreditimi i strukturave të rrjetit formues bëhet pas verifikimit të plotësimit
nga ana e IAL-së të standardeve të përshkruara në këtë dokument dhe në aktet
ligjore e nënligjore në fuqi dhe i jep të drejtën IAL-së që ofron programet
specializuese të përdorë këto struktura për të organizuar e realizuar aktivitetin
formues specializues për secilin specialitet. Strukturat e akredituara për një
specialitet të caktuar mund të shtrijnë aktivitetin formues, me kërkesë të IALsë, edhe në specialitete të tjera me kusht që të plotësojnë të gjitha standardet
dhe kriteret e parashikuara për atë specialitet.

Kriteri 6

Institucioni mund të organizojë programe të përbashkëta të studimeve
specializuese afatgjata me një a më shumë institucione të tjera në vend, të
njohura/akredituara nga MASH/APAAL në bashkëpunim me MSH/Qëndrën
Kombëtare të Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve
Shëndetësore, ose të huaja të akredituara për zhvillimin e programeve
specializuese analoge në vendin përkatës, në bazë marrëveshjesh midis tyre.

Standardi III. 2 -

Strukturat e përfshira duhet të disponojnë standardet e përgjithshme
dhe specifike të parashikuara

Kriteri 1

Strukturat qëndrore dhe dytësore disponojnë standarde të përgjithshme në
përputhje me kapacitetin infrastrukturor, teknologjik, organizativ dhe
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asistencial sipas kritereve të mëposhtme dhe sipas kritereve specifike të
parashikuara në shtojcën 2:
a. Kapaciteti infrastrukturor: hapësira të mjaftueshme për ushtrimin e
funksioneve të parashikuara;
b. Kapaciteti teknologjik: pajisje të nevojshme për ushtrimin e funksioneve
të parashikuara;
c. Kapaciteti organizativ: kompetenca të nevojshme profesionale;
d. Kapaciteti asistencial: sasi dhe tipologji të caktuar të ndërhyrjeve klinike.
Kriteri 2

Të gjitha strukturat (psh. auditorët, biblioteka, sekretaritë, etj.) plotësojnë
standardet e përgjithshme.

Kriteri 3

Struktura bazë është e pajisur me ambientet/pajisjet e nevojshme:
a. për administratën dhe strukturat ndihmëse (sekretari didaktike, bibliotekë
tradicionale dhe telematike, sallë mbledhjesh, dhomë për specializantët)
b. kompjuter në dispozicion të sekretarisë dhe administratës
c. program të kompjuterizuar për menaxhimin e të dhënave të sekretarisë
didaktike
d. faqe interneti të tijin
e. linja telefonike dhe pajisje për fotokopje
f. salla për leksionet dhe seminaret
g. laboratorë kërkimorë dhe didaktikë
h. kompjuter në dispozicion të studentëve të pajisur me lidhje interneti dhe
akses në bazat e të dhënave profesionale on line (së paku 1 kompjuter / 5
studentë)
i. adresë poste elektronike personale për specializantët të ofruar nga
struktura universitare
j. ambulatorë dhe struktura asistenciale (me pajisjet e nevojshme
teknologjike sipas specialitetit)
k. ambjente spitalore me shtretër (në rastet kur janë parashikuar në
standardet specifike të specialitetit në shtojcën 2)
Ambjentet më sipër sigurojnë standardet e sigurisë dhe ato higjenike dhe
nuk kanë barriera arkitektonike që pengojnë aksesin në veprimtaritë e
ndryshme të parashikuara nga programi i studimit.

Kriteri 4

Çdo program specifik i specializimit plotëson standardet specifike sipas
tipologjisë së specializimit (psh. laboratorë specifikë, shërbime, shtrime
spitalore, etj.) sipas shtojcës 2. Standardet specifike ndahen në:
a. bazë: standarde që duhet domosdoshmërisht të përmbushen si nga
struktura bazë dhe nga strukturat dytësore/satelite.
b. dytësore: standarde që, për të plotësuar kriteret e akreditimit të strukturës,
duhet të plotësohen si nga struktura qëndrore edhe nga ajo dytësore ose
nga strukturat të tjera të IAL-së sipas një përqindjeje të caktuar të
parashikuar për akreditimin. Nëse nuk plotësohen as nga struktura bazë e
as nga ajo dytësore duhet të plotësohen nga strukturat komplementare me
të cilat ka një marrëveshje bashkëpunimi.
c. shërbime të përgjithshme: janë shërbimet operative që duhet të ketë
struktura në të cilën bën pjesë struktura qëndrore ose ajo dytësore që do
të akreditohen.
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Kriteri 5

IAL-të duhet të komunikojnë pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë
së Arsimit dhe Shkencës të gjitha ndryshimet e kritereve dhe standardeve që
kanë mundësuar akreditimin jo më vonë së 30 ditë nga ndryshimi. Ministria e
Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ekzaminojnë kriteret dhe
standardet e ndryshuara dhe japin miratimin e tyre mbi këto ndryshime.

Kriteri 6

Institucioni që ofron programet specializuese ka kapacitete të mjaftueshme në
personel shëndetësor, ndihmës dhe administrativ komplesiv në strukturat
qendrore dhe dytësore për të mbuluar nevojat e specialiteteve të ofruara, në
bazë të kapaciteteve.

Kriteri 7

Institucioni që ofron programet specializuese është i mirëorganizuar dhe
disponon dokumentacion që tregon mënyrën e organizimit dhe strukturën
drejtuese si dhe personelin administrativ dhe akademik me titujt përkatës si
dhe rolet e parashikuara për secilin.

Standardi III. 3 -

Rrjeti formues2 plotëson kriteret minimale të parashikuara dhe është i
përshtatshëm për të ofruar programet specializuese afatgjata në fushën e
mjekësisë.

Kriteri 1

Institucioni plotëson kërkesat minimale të përgjithshme të parashikuara në
këtë dokument përsa i përket rrjetit formues.

Kriteri 2

Institucioni duhet të plotësojë kërkesat minimale specifike për çdo specialitet
të parashikuara në shtojcën 2 të këtij dokumenti përsa i përket rrjetit formues.

Kriteri 3

Kërkesat e përgjithshme dhe specifike janë të organizuara sipas kritereve të
mëposhtme:
a. Përshtatshmëria e strukturave dhe pajisjeve, me shërbimet përkatëse të
përgjithshme dhe diagnostikuese dhe ekzistencën në to të specialiteteve
të ngjashme
b. Ekzistenca e numrit dhe procedurave praktike të mjaftueshme për një
formim të plotë profesional
c. Burime financiare të mjaftueshme
d. Tutorë dhe pedagogë të përshtatshëm dhe ekspertë
e. Strukturë organizative e përshtatshme, me kapacitetet e nevojshme
profesionale
f. Programim i aktiviteteve orientuese, analizuese sipas kërkesave të tregut
dhe përcaktimi i një programi formues
g. Seleksionimi dhe vlerësimi i studentëve
h. Efikasiteti dhe efiçenca në aktivitetet e ndryshme të parashikuara.

Kriteri 4

Institucioni disponon dokumentacion që provon përbërjen e rrjetit formues
dhe të gjitha strukturave të përfshira në formimin specializues (qendrore/bazë,

2

Me rrjet formues nënkuptohet bashkësia e të gjitha strukturave të përfshira në aktivitetet e parashikuara për secilin program
specializues: strukturat qendrore/bazë, dytësore dhe komplementare.
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dytësore, etj) dhe konvencionet eventuale me këto struktura dhe me ato
komplementare.
Kriteri 5

Strukturat qendrore dhe dytësore të përfshira në formimin specializues duhet
të jenë të akredituara nga MASH/APAAL në bashkëpunim me MSH/Qendrën
Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve
Shëndetësore.

Kriteri 6

Institucioni duhet të disponojë dokumentacion që sqaron ekzistencën e
shërbimeve të përgjithshme dhe diagnostikuese të përfshira në formimin e
specializantëve. Shërbimet e përgjithshme dhe diagnostikuese të pranishme
në strukturat shëndetësore pjesë e rrjetit formues nuk mund të jenë të
ndryshme apo inferiore nga ato të parashikuara në shtojcën 2 për akreditimin
e strukturave.

Kriteri 7

Institucioni disponon dokumentacion që sqaron ekzistencën e specialiteteve të
ngjashme në strukturat shëndetësore pjesë të rrjetit formues, shërbimeve të
përgjithshme dhe diagnostikuese të përfshira në formimin e specializantëve
(sipas shtojcës 2).

Kriteri 8

Institucioni disponon dokumentacion që sqaron numrin e shërbimeve
mjekësore që ofron për ushtrimin profesional të specializantëve (sipas
shtojcës 2).

Kriteri 9

Institucioni duhet të disponojë dokumentacion që sqaron aktivitetin
asistencial komplesiv vjetor të strukturave të përfshira në rrjetin formues.
Aktiviteti asistencial vjetor që kryhet nga specializantët në kuadër të formimit
të tyre nuk mund të jetë më i madh se 30% e aktivitetit asistencial total që
kryejnë strukturat e përfshira në rrjetin formues (sipas shtojcës 2).

Standardi III. 4-

Institucioni është i mirëorganizuar dhe disponon burime njerëzore të
mjaftueshme për mirëfunksionimin e programeve specializuese.

Kriteri 1

Institucioni disponon dokumentacionin e nevojshëm që provon dhe
përshkruan strukturën organizative dhe figurat drejtuese, akademike dhe
profesionale të angazhuara.

Kriteri 2

Çdo program specializues përcakton:
a. Një figurë drejtuese, përgjegjësi i programit të specializimit. Përgjegjësi i
programit të specializimit të ketë të paktën titullin “Profesor i asociuar”
dhe 10 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit.
b. Këshilli i profesorëve përveç përgjegjësit të programit të specializimit,
përcakton një këshill drejtues të programit të studimit i cili, në
bashkëpunim me përgjegjësin e programit të specializimit, punon për
përgatitjen, organizimin dhe kontrollin e programit të specializimit në
fjalë.
c. Një përgjegjës për menaxhimin ekonomik-financiar dhe përmbushjen e
kërkesave administrative.
d. Të paktën një përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e brendshëm.
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STANDARDI IV - PERSONELI AKADEMIK, SHËNDETËSOR, NDIHMËS MËSIMORSHKENCOR, ADMINISTRATIV DHE TUTORËT JANË TË
MJAFTUESHËM
DHE
PLOTËSOJNË
STANDARDET
E
PËRGJITHSHME SI DHE ATO SPECIFIKE TË PARASHIKUARA
PËR ÇDO SPECIALITET

Standardi IV. 1 -

Personeli i angazhuar në programet specializuese plotëson standardet e
parashikuara

Kriteri 1

Institucioni disponon dokumentacionin e nevojshëm që përshkruan strukturën
didaktike dhe figurat profesionale të angazhuara në programin specializues.

Kriteri 2

Institucioni disponon personel akademik, pedagogë dhe tutorë, sipas
specifikimeve në shtojcën 2.
a. Pedagogë universitarë: profesorë, profesorë të asociuar dhe docentë, për
jo më pak se 50% të pedagogëve të përfshirë në programin specializues.
Të paktën një profesor i brendshëm është nga sektori disiplinor i
programit të specializimit që ofrohet nga institucioni.
b. Pedagogë jo universitarë që ushtrojnë profesionin në strukturat e rrjetit
formues: personel me eksperiencë didaktike-formuese të dokumentuar
dhe me eksperiencë të paktën 10 (dhjetë) vjeçare pranë strukturave të
përfshira në rrjetin formues, për një maksimum prej 50% të pedagogëve
dhe me të cilët është lidhur një kontratë me kohëzgjatje të paktën sa
kohëzgjatja e secilit program specializues.
c. Pedagogë të jashtëm me kontratë: ekspertë të sektorëve të ndryshëm
disiplinorë, për një numër maksimal prej 10% të numrit total të
pedagogëve, të cilët mund të angazhohen vetëm në mungesë të
profesorëve universitarë.

Kriteri 3

Numri dhe niveli i kërkuesve të angazhuar në këto programe përbën një
garanci për realizimin e programeve (50% e tyre duhet të jenë personel
akademik i brendshëm, të angazhuar në punën klinike dhe me tituj
akademikë: “Profesor”, “Profesor i Asociuar” ose gradë shkencore “Doktor”
apo “PHD” të fituar në universitete të mirënjohura në botë dhe të shquar për
cilësi dhe veprimtari të pasur klinike/kërkimore dhe botuese në fushën
përkatëse.

Kriteri 4

Numri i studentëve që mund të ndiqet nga një tutor është jo më i madh se 3
(tre).

Standardi IV. 2 -

Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të rekrutimit dhe
vlerësimit të personelit.

Kriteri 1

Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të rekrutimit të
personelit konform statutit dhe rregullores së përcaktuar nga vetë institucioni.
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Kriteri 2

Institucioni ndjek procedura ligjore dhe transparente të vlerësimit të
personelit dhe detyrave që u janë caktuar.

Kriteri 3

Institucioni mban një bazë të dhënash të raporteve të rekrutimit të personelit,
të njoftimeve për punë, etj.

Standardi IV. 3-

Institucioni mund të ofrojë programe mësimdhënieje në gjuhë të huaj,
me një personel akademik të kualifikuar.

Kriteri 1

Institucioni, që ofron programe mësimdhënie në gjuhë të huaj, plotëson të
njëjtat standarde të përcaktuara për IAL-të që ofrojnë programet e studimeve
specializuese të fushës së mjekësisë në gjuhën shqipe.

Kriteri 2

Personeli akademik që angazhohet në mësimëdhënie në gjuhë të huaj ka kryer
së paku pesë vjet studime në një institucion të huaj në të njëjtën gjuhë
mësimdhënieje, ose disponon një çertifikatë për njohje të avancuar të gjuhës
së mësimdhënies të njohur ndërkombëtarisht në nivelin C1, dhe ka kryer së
paku një vit studime në një institucion me të njëjtën gjuhë mësimdhënieje,.

Kriteri 3

Personeli akademik që angazhohet në mësimëdhënie në gjuhë të huaj ka
mbajtur mbi 10 kumtesa shkencore në këtë gjuhë.

Standardi IV. 4-

Specializanti ka një tutor që e ndjek atë gjatë gjithë periudhës së
specializimit.

Kriteri 1

Studenti ka një udhëheqes klinik (tutor) të diplomuar dhe specializuar në
fushën e programit të studimit të aplikantit i cili ka një eksperiencë të paktën
10 (dhjetë) vjeçare në fushën klinike në fjalë dhe ka gradën “Doktor”.

Kriteri 2

Studentit që ka një udhëheqës klinik që nuk është pjesë e personelit akademik
të institucionit që ofron programin e specializimit, i caktohet dhe një
udhëheqës akademik, anëtar i personelit akademik të institucionit me së paku
gradën shkencore “Doktor” apo “PhD” (të fituar në universitete, të
mirënjohura në botë) në fushën në të cilën vazhdon studimet specializanti.

Kriteri 3

Këshilli i Profesorëve përzgjedh udhëheqësit klinikë, të aftë për të drejtuar
punën klinike e kërkimore të specializantëve, mbështetur në vlerësimin e
veprimtarive klinike e kërkimore botuese të tyre, brenda e jashtë vendit.

Kriteri 4

Tutori është i punësuar me kohë të plotë pranë njërës nga strukturat e rrjetit
formues dhe ka një kontratë bashkëpunimi me institucionin që ofron
programin specializues.

Kriteri 5

Udhëheqësit klinikë punojnë për përditësimin e njohurive dhe aftësive të tyre,
mbështetur në marrëveshjet institucionale, me qëllim mundësimin e
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shkëmbimeve të praktikave më të mira dhe dhënien e këshillave në
mbështetjen efektive të studentëve.
Kriteri 6

Udhëheqësi klinik i studentit është përgjegjës për drejtimin, këshillimin,
vlerësimin e nevojave të studentit si edhe për zhvillimin dhe monitorimin e
përparimit të punës klinike të studentit.

Kriteri 7

Udhëheqësi klinik ka ekspertizën, formimin dhe udhëzimet e duhura për rolin
e tij në udhëheqjen e specializantit në realizimin e studimeve specializuese
dhe në veçanti të pjesës praktike/klinike.

Kriteri 8

Udhëheqësi nuk mund të mbikëqyrë më shumë se 3 (tre) studentë
njëkohësisht.

Kriteri 9

Fusha e specializimit të udhëheqësit përputhet me atë të programit
specializues që ndjek specializanti.

Kriteri 10

Në të gjitha rastet, studenti ka vetëm një pikë të identifikuar kontakti, i cili
duhet të jetë udhëheqësi klinik kryesor i tij. Nëse udhëheqësi kryesor nuk
është në dispozicion, studentit i bëhet e ditur se cili do të jetë personi që do ta
zëvendësojë.

Kriteri 11

Institucioni siguron që udhëheqësi të ketë kohën e mjaftueshme për ta
mbikëqyrur specializantin.

Standardi IV. 5-

Institucioni disponon një bazë të dhënash për personelin e tij.

Kriteri 1

Institucioni ka një bazë të dhënash të hollësishme për anëtarët e personelit
akademik të përfshirë në program dhe të personit përgjegjës për organizimin e
programit të studimit.

Standardi IV. 6-

Institucioni angazhohet në kualifikimin e vazhdueshëm dhe të mëtejshëm
të personelit të tij.

Kriteri 1

Institucioni organizon programe të zhvillimit profesional të mëtejshëm të
personelit akademik të angazhuar në program e të personelit mbështetës.

Kriteri 2

Institucioni mban një bazë të dhënash të programeve të kualifikimit.

Standardi IV. 7-

Institucioni mban një bazë të dhënash në lidhje me veprimatrinë
kërkimore shkencore të personelit akademik të tij.

Kriteri 1

Institucioni mban një bazë të dhënash të studimeve shkencore të personelit
akademik të përfshirë në këtë veprimtari, në rast se ka, edhe të mbështetjes
financiare të institucionit ndaj tyre.
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Kriteri 2

Baza e të dhënave përmban botime akademike (tekste, monografi, libra,
artikuj) apo kumtesa në konferenca brenda a jashtë vendit.

STANDARDI V -

STUDENTËT

Standardi V. 1-

Studenti që ka përfunduar një program të integruar të studimeve në
fushat e mjekësisë, farmacisë, stomatologjisë, plotëson standardet
akademike të kritereve të pranimit të institucionit respektiv dhe gëzon të
drejtën për t’u regjistruar në programet specializuese afatgjata në
fushën e mjekësisë.

Kriteri 1

Aplikanti që kërkon të pranohet në programin e studimeve specializues ka
parashtruar kërkesën për një fushë të veçantë specializimi dhe i nënshtrohet
provimit të pranimit në programin e studimit specializues për të cilin ka
aplikuar.

Kriteri 2

Institucioni disponon një model teorik të informatizuar për përcaktimin e
njohurive, kapacitetit, aftësive te aplikantëve në këndvështrime të ndryshme
(operativ, konjitiv e relacionues).

Kriteri 3

Institucioni shpall paraprakisht programin e parashikuar për provimin e
pranimit dhe instrumentat që përdor për përcaktimin e njohurive, kapacitetit,
aftësive të aplikantëve në këndvështrime të ndryshme.

Kriteri 4

Institucioni vlerëson në mënyrë të vazhdueshme politikat e pranimit dhe
ndikimin e tyre në përparimin e mëtejshëm të studentëve në programin e
studimit, si dhe harton plane të mundshme për ndryshimin e kritereve të
pranimit.

Standardi V. 2-

Institucioni disponon statistika në lidhje me numrin dhe të dhënat e
studentëve që ndjekin programet e studimit specializuese afatgjata.

Kriteri 1

Institucioni ka një pasqyrë të përvitshme për numrin e të diplomuarve, në
programet specializuese afatgjata, tërheqjet nga programi, si dhe largimet
para përfundimit të programit apo mospërfundimin me sukses të vitit
akademik.

Kriteri 2

Institucioni zotëron të dhëna individuale për ecurinë akademike të studentëve
që nga pranimi (notat e mëparshme p.sh. vlerësimin e studentëve në
programin e mëparshëm të studimit, etj.).

Standardi V. 3-

Institucioni informon studentët në mënyrë të vazhdueshme dhe të
detajuar, në lidhje me programet e studimeve.
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Kriteri 1

Studenti informohet në mënyrë të detajuar për programin e studimit, afatin e
përfundimit dhe organizimin e programit.

Kriteri 2

Studenti informohet për rezultatet e vlerësimit. Ato publikohen në ambientet
e fakultetit.

Standardi V. 4 -

Objektiva të programit të studimit të specializimeve afatgjata në fushën
e mjekësisë janë angazhimi i vazhdueshëm në punën klinike e kërkimore
dhe nxitja e punës në ekip e studentëve.

Kriteri 1

Studenti angazhohet në punën klinike e kërkimore për aftësimin dhe
përfundimin me sukses të programit të studimit.

Kriteri 2

Studenti merr pjesë në aktivitete të ndryshme klinike të lidhura ngushtë me
fushën specifike në të cilën ndjek studimet e specializimeve, të cilat e
ndihmojnë të aftësohet për:
a. Përvetësimin e metodologjive dhe njohurive klinike e kërkimore për
veprimtari krijuese të pavarura si: artikuj shkencorë, prezantime, etj.;
b. Punën e pavarur në laborator/klinikë;
c. Përdorimin e burimeve të informacionit (p.sh. bibliotekat dhe internetin,
databazat me karakter shkencor/klinik) dhe administrimin e informacionit;
d. Përdorimin e teknologjive bashkëkohore për prezantime publike;
e. Përvetësimin e metodave të avancuara të analizës dhe përpunimit të të
dhënave;
f. Njohjen dhe përvetësimin e terminologjisë së specializuar lidhur me
fushën klinike të specializantit.

Kriteri 3

Studenti i programit specializues merr pjesë në aktivitetet e parashikuara të
programit të studimit jashtë punës së tyre klinike.
Specializanti është i lirë të marrë pjesë si dëgjues apo si referues në:
a. Ligjërata;
b. Seminare;
c. Debate ndërdisiplinore, të organizuara në kuadër të programit të studimit
të specializimeve;
d. Mundësi të tjera të të mësuarit si: ndjekja e prezantimeve të konferencave
dhe seminareve të ndryshme me karakter klinik.
Udhëheqësit i këshillojnë studentët të marrin pjesë në aktivitete dhe
konferenca shkencore që i ndihmojnë në punën e tyre dhe klinike.

Kriteri 4

Studenti fiton aftësi3 për komunikimin e duhur me nivel profesional

Kriteri 5

Studenti ndjek rregullat e sjelljes etike dhe profesionale me pacientët dhe
kolegët dhe fiton aftësi për komunikim korrekt me të tjerët.

3

Aftësitë e komunikimit të studentit përfshijnë: kompetencën për të përshkruar në mënyrë të qartë rastet klinike; përdorimin e
argumenteve bindëse dhe artikulimin e qartë të ideve para pacientit dhe kolegeve; zotësinë për të debatuar dhe mbështetur të tjerët,
të përfshirë, në klinikë, mbikqyrje ose demonstrime.
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Standardi V. 5 -

Studenti ka të gjitha kushtet e nevojshme për të realizuar programin e
studimit.

Kriteri 1

Studenti i pranuar në programin e studimeve specializuese afatgjata ka
kushtet e nevojshme për të realizuar programin e studimit me karakter
akademik e klinik.

Kriteri 2

Programi i studimeve specializuese afatgjata siguron harmonizim të synimeve
të studentit në fushën klinike dhe kërkimore-shkencore dhe, në përfundim të
tij, edhe të mundësisë për karrierë profesionale ose punësim.

Kriteri 3

Studenti që ndjek programet specializuese afatgjata të studimit ka në
dispozicion një bibliotekë shkencore të pasur me botime në letër dhe në formë
elektronike si dhe infrastrukturë të plotë të IT-së.

Kriteri 4

Studenti ka mbështetje teknike të mjaftueshme për zhvillimin e aktivitetit
klinik dhe kërkimor të lidhur me të.

Kriteri 5

Hulumtimet që kanë të përfshira kërkime laboratorike mbështeten me bazë
laboratorike të mjaftueshme.

Kriteri 6

Studenti është i siguruar gjatë gjithë periudhës së specializimit dhe për të
gjitha aktivitetet e parashikuara në programin specializues. Për këtë
disponohet dokumentacion i mjaftueshëm nga institucioni. Një kopje e
policës së sigurimit i dorëzohet studentit në momentin e lidhjes së saj.

Standardi V. 6-

Institucioni disponon një bazë të dhënash në lidhje me statistikat e
studentëve që kanë përfunduar programet e studimit specializuese
afatgjata.

Kriteri 1

Institucioni mban një bazë të dhënash të studentëve të punësuar dhe vendet e
punësimit.

Standardi V. 7-

Institucioni ndjek procedura të qarta për vlerësimin e njohurive të
studentëve.

Kriteri 1

Institucioni ndjek procedura të qarta dhe transparente për vlerësimin në
vazhdimësi të dijeve të studentit, të përcaktuara dhe të bëra të ditura që në
fillim të programit të studimeve në rregulloren e specializimit.

Kriteri 2

Institucioni disponon një sistem të informatizuar për kontrollin dhe
vlerësimin e njohurive të marra nga studentët gjatë programit të studimit.

Kriteri 3

Konkluzionet e vlerësimit në vazhdimësi, janë të qarta dhe transparente,
përfshirë pezullimin, zgjatjen ose përjashtimin nga studimet specializuese.
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Kriteri 4

Vlerësimi vjetor i studentëve bëhet sipas moduleve që ka ndjekur
specializanti gjatë atij viti akademik.

Standardi V. 8 -

Vlerësimi përfundimtar i studentëve

Kriteri 1

Studenti jep prova që ka fituar:
a. Njohuri të thelluara në fushën përkatëse;
b. Njohuri të thelluara në disa fusha të afërta me të;
c. Aftësi profesionale dhe shkencore në përdorimin e teknologjisë
bashkëkohore për të zgjidhur problemet klinike që lidhen me fushën e tij
të specializimit dhe integrimin e njohurive të fituara per zgjidhjen e
situatave komplekse;
d. Risi, për të zgjeruar dhe për të rifreskuar njohuritë ekzistuese;
e. Autonomi, integritet shkencor, profesional dhe përkushtim për zhvillimin
e ideve të reja;
f. Aftësi bashkëpunimi në grup për zgjidhjen e situatave të ndryshme
klinike;
g. Sjellje etike dhe profesionale.

Kriteri 2

Studenti jep prova që me anë të punës së tij klinike ka fituar aftësinë dhe
kompetencat profesionale dhe shkencore të nevojshme për të ushtruar
profesionin në mënyrë të pavarur.

Kriteri 3

Studentit i jepet e drejta për të hyrë në provimin përfundimtar pas shqyrtimit
të dosjes së tij nga këshilli i programit specializues i cili e vlerëson atë
pozitivisht ose negativisht. Dosja e kandidatit përmban vlerësimet mbi
praktikat dhe modulet e kryera si dhe vlerësimet periodike nga ana e tutorit.
Në rast vlerësimi negativ nga këshilli i programit specializues, studentit i
komunikohet vendimi si dhe pjesët që duhet të përsërisë në mënyrë që të
mund të hyjë në provimin përfundimtar.

Kriteri 4

Vlerësimi përfundimtar i specializantëve bazohet në rezultatet e vlerësimeve
periodike vjetore, në provimin përfundimtar dhe temën eksperimentale të
diplomës si dhe gjykimin e pedagogeve dhe të udhëheqësit.

Kriteri 5

Institucioni disponon një sistem të informatizuar për kontrollin dhe
vlerësimin final të njohurive të marra nga studentët.

STANDARDI VI-

INSTITUCIONI OFRON SHËRBIME DHE VË NË DISPOZICION TË
STUDENTËVE BIBLIOTEKA DHE INFORMACIONE NGA BURIME
TË TJERA

Standardi VI. 1-

Institucioni vë në dispozicion të studentëve bibliotekën e tij.

Kriteri 1

Biblioteka vë në dispozicion të programit të studimit një listë titujsh aktualë
të literaturës së detyruar, e cila ndodhet realisht në bibliotekë.
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Kriteri 2

Biblioteka zotëron një listë të botimeve periodike dhe programeve
kompjuterike, si libraritë elektronike, të cilat përmbajnë libra apo revista
shkencore të nevojshme për realizimin me sukses të programit.

Kriteri 3

Përgjegjësit e programit hartojnë një plan të detajuar për shtimin e zërave të
bibliotekës në mbështetje të programit, përfshirë edhe buxhetin e planifikuar
për të.

Kriteri 4

Biblioteka ka orare të shërbimit në përshtatje me oraret e programit të
studimit dhe nevojat e studentëve.

Standardi VI. 2-

Institucioni vë në dispozicion të studentëve laboratorë, mjedise të
përshtatshme mësimore dhe struktura klinike.

Kriteri 1

Institucioni dëshmon se ka laboratorë, klasa, zyra, studio, auditore dhe
mjedise të tjera me pajisje elektronike dhe të teknologjisë së informacionit.

Kriteri 2

Pajisjet e mjediseve mësimore janë të përshtatshme për mësimdhënie në
përputhje me qëllimet e programit, si dhe në përmirësim të vazhdueshëm.

Kriteri 3

Institucioni vë në dispozicion të studentëve strukturat klinike pjesë e rrjetit
formues për zhvillimin otimal të programit specializues.

STANDARDI VII - INSTITUCIONI DISPONON NJË RREGULLORE TË DETAJUAR TË
PROGRAMEVE SPECIALIZUESE AFATGJATA NË FUSHËN E
MJEKËSISË

Standardi VII. 1-

Rregullorja është hartuar në përputhje me standardet e specializimeve
në mjekësi dhe me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe përditësohet çdo
vit akademik

Kriteri 1

Rregullorja është hartuar në përputhjë me standardet e specializimeve në
mjekësi dhe me aktet ligjore e nënligjore në fuqi.

Kriteri 2

Rregullorja hyn në fuqi në fillim të çdo viti akademik dhe përditësohet çdo
vit të ri akademik.

Kriteri 3

Kriteret e përcaktuara për një cikël specializimi në fillim të tij nuk mund të
ndryshojnë gjatë përditësimeve vjetore të rregullores deri në përfundim të atij
cikli. Nëse janë të nevojshme, ndryshimet në rregullorët pasardhëse duhet të
përjashtojnë shprehimisht ciklin e nisur të specializimit.

Standardi VII. 2-

Hartimi dhe miratimi i rregullores ndjek procedurat dhe merr
mendimin e institucioneve të ndryshme të parashikuara për këtë qëllim.
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Kriteri 1

Rregullorja propozohet nga Këshilli i Profesorëve dhe aprovohet nga senati i
institucionit që i ofron ato.

Kriteri 2

Rregullorja e aprovuar nga senati merr aprovimin nga MSH dhe MASH para
hyrjes në fuqi.

Standardi VII. 3-

Rregullorja përcakton kriteret dhe mënyrën e përzgjedhjes së organeve
drejtuese të programeve specializuese dhe tutorëve.

Kriteri 1

Në regullore janë përcaktuar qartë kriteret dhe mënyra e përzgjedhjes së
përgjegjësit të programit të specializimit dhe të këshillit drejtues.

Kriteri 2

Në rregullore përcaktohen kriteret dhe mënyra e përzgjedhjes së mjekut
përgjegjës/tutor për çdo specializant si dhe detyrat e tij.

Standardi VII. 4-

Në rregullore është përcatuar qartë mënyra e pranimit të studentëve në
programin e specializimit

Kriteri 1

Në rregullore janë përcaktuar kriteret për aplikim (niveli i studimeve të
kryera, kohëzgjatja dhe titulli i diplomës që kërkohet, nota mesatare, mosha,
publikimet e kryera, etj) si dhe kriteret përjashtuese.

Kriteri 2

Në rregullore përcaktohet qartë dokumentacioni që duhet të dorëzojë
kandidati për aplikim, mënyra e dorëzimit të dokumentacionit dhe afati
përfundimtar.

Kriteri 3

Në rregullore janë përcaktuar qartë pikët maksimale që mund të grumbullojë
kandidati dhe pikët që i jepen kandidadit për çdo kriter të plotësuar (notë
mesatare, publikime, etj) si dhe pikët maksimale dhe minimale që mund ti
jepen kandidatit gjatë çdo testimi (me shkrim, me gojë, praktik, etj).

Kriteri 4

Në rregullore përcaktohet qartë mënyra e konkurimit dhe si duhet të aplikojë
kandidati për specializim; përcaktohet sa kohë para datës së shpallur për
testimet mbyllet pranimi i dokumentave.

Kriteri 5

Aplikanti dorëzon një kërkesë me shkrim sipas formatit të përcaktuar në
rrëgullore dhe që i bashkangjitet asaj. Aplikantit, në momentin e pranimit të
dokumentacionit i jepet një vërtetim për aplikimin me numrin e tij
identifikues gjatë procesit.

Kriteri 6

Në rregullore është përcatuar qartë mënyra e zhvillimit të testimeve, rradha e
zhvillimit të tyre, sa ditë diferencë mund të ketë nga një testim tek tjetri për të
njëjtin program dhe për programe të ndryshme specializimi.

Kriteri 7

Në rregullore përcaktohet mënyra e përzgjedhjes së komisionit të provimit
dhe kriteret që duhet të plotësojnë anëtarët e komisionit.
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Kriteri 8

Në rregullore përcaktohet qartë mënyra e vlerësimit të kandidatëve për çdo
testim dhe dokumentacioni i përdorur i cili ruhet sipas procedurave të
parashikuara në rregullore.

Kriteri 9

Emërtimet e programeve të specializimeve të miratuara për vitin akademik,
numri i specializantëve që do të pranohen për çdo program specializimi dhe
taksat që duhet të paguajë specializanti për çdo specializim publikohen të
paktën 2 javë përpara datës së fillimit të aplikimeve.

Kriteri 10

Mënyra e vlerësimit dhe argumentet mbi të cilat kryhet testimi duhet të
përcaktohen në rregullore dhe të publikohen të paktën 2 javë përpara datës së
fillimit të aplikimeve.

Kriteri 11

Në rregullore është përcatuar qartë mënyra dhe afatet e shpalljes së
rezultateve të testeve dhe të listës përfundimtare me fituesit si dhe është
përcaktuar vendi dhe data e shpalljes së rezultateve.

Kriteri 12

Në rregullore përcaktohet qartë mënyra e lidhjes së kontratës me
specializantët fitues.

Standardi VII. 5-

Në rregullore parashikohen plani i çdo programi specializues,
frekuentimi i tyre, transferimet e studenteve.

Kriteri 1

Plani i detajuar i çdo programi specializues, lëndët dhe praktikat që duhet të
frekuentohen, mënyra e frekuentimit, maksimumi i mungesave të lejuara dhe
arsyet, leja e lindjes, dhe mënyra e rekuperimit të mungesave duhet të jenë të
parashikuara në rregulloren e specializimeve.

Kriteri 2

Parashikohen procedurat për transferimet për apo nga programe te tjera
specializuese, ose për apo nga institucione të tjera që ofrojnë programe
specializuese në mjekësi.

Kriteri 3

Parashikohen kriteret dhe mënyra e pezullimit, zgjatjes ose përjashtimit të
specializantit nga studimet specializuese.

Kriteri 4

Rregullorja parashikon rastet kur specializimi mund të kryhet në një
institucion tjetër që nuk është pjesë e rrjetit formues (për shembull
institucionet jashtë vendit), kohëzgjatjen e kësaj periudhe dhe organin
aprovues të kësaj procedure. Këto institucione duhet të jenë të akredituara për
kryerjen e programit specializues në vendin përkatës.

Standardi VII. 6-

Në rregullore parashikohet libreza e studentit, tipologia dhe mënyra e
verbalizimit të rezultateve të provimeve.

Kriteri 1

Rregullorja parashikon formatin e librezës së studentit, mënyrën e plotësimit
të saj dhe mënyrën e zëvendësimit të saj në rast humbje. Libreza e studentit e
shoqëron atë deri në përfundim të ciklit specializues dhe diplomimit të tij.
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Kriteri 2

Përcaktohen tipologjia dhe mënyra e verbalizimit të rezultateve të testimeve
të kryera për pranimin e kandidateve, testimeve vjetore dhe testimit
përfundimtar.

Standardi VII. 7-

Në rregullore parashikohen procedurat për testimet vjetore dhe testimin
përfundimtar si dhe formati i diplomës.

Kriteri 1

Në rregullore përcaktohet mënyra e testimit vjetor dhe përfundimtar të
specializantëve, pikët minimale dhe maksimale, lloji i testit dhe argumentet
që testohen.

Kriteri 2

Në rregullore përcaktohen kriteret për përzgjedhjen e komisionit të testimit
vjetor dhe të atij përfundimtar.

Kriteri 3

Në rregullore përcaktohen rastet e mungesave të justifikuara në testime dhe
mënyra e rekuperimit të testimit në këto raste.

Kriteri 4

Në rregullore përcaktohet formati i diplomës. Diploma duhet të firmoset nga
rektori, kryetari i komisionit të provimit përfundimtar/final dhe dekani i
fakultetit përkatës.

Standardi VII. 8-

Në rregullore parashikohen të drejtat dhe detyrat e specializantit.

Kriteri 1

Rregullorja duhet të përmbajë detyrat dhe të drejtat që ka specializanti.

Kriteri 2

Në rregullore përcaktohet tipologjia dhe mënyra e sigurimit të specializantëve
gjatë kryerjes së specializimit. Parashikohet tipi i policës së sigurimit dhe
masa e mbulimit.

Kriteri 3

Në planin e programeve të specializimeve parashikohet se kur mund të
kryhen veprimtari të caktuara të parashikuara nga këto programe, në ç’gradë
autonomie mund të kryhen dhe çfarë aktivitetesh duhet të ketë kaluar me
sukses specializanti për të zhvilluar disa aktivitete të tjera të parashikuara nga
programi specializues, nën mbikqyrje ose në autonomi të plotë. Është
përcaktuar një sistem vartësish të aktiviteteve të parashikuara.

Kriteri 4

Parashikohen rastet kur mund të pezullohet specializimi nga ana e
specializantit dhe periudha maksimale e lejuar për pezullim, si dhe procedurat
për të hequr dorë nga specializimi.

STANDARDI VIII - INSTITUCIONI
FINANCIARE

Standardi VIII. 1-

DISPONON

DHE

MENAXHON

BURIMET

Institucioni harton një raport financiar të kostos së programeve të
studimeve.
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Kriteri 1

Institucioni harton një raport financiar që përmban një pasqyrë të hollësishme
financiare të kostove të përfshira në realizimin e programit të studimit, si
kostot operacionale, kostot fikse të ambienteve dhe të pajisjeve, kostot e
personelit, etj.

Kriteri 2

Raporti financiar përmban të ardhurat e programit për vitet e kaluara
akademike.

Kriteri 3

Institucioni dëshmon një qëndrueshmëri financiare përgjatë kohës së
programit të studimit dhe dëshmon se ka kapacitete financiare të mjaftueshme
për përmirësimin e situatës financiare dhe gjenerimin e të ardhurave në të
ardhmen.

Kriteri 4

Programi i studimeve specializuese mbështetet nga një buxhet i mjaftueshëm
për të arritur objektivat e programit për çdo student.

STANDARDI IX-

INSTITUCIONI DISPONON NJË STRUKTURË DHE MEKANIZMAT
E POSAÇME TË PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË DHE
PERFORMANCËS SË SAJ

Standardi IX. 1-

Institucioni disponon një strukturë dhe mekanizmat e posaçme të
përmirësimit të cilësisë dhe performancës së saj.

Kriteri 1

Institucioni ka dhe përdor instrumentet e duhura për sigurimin e cilësisë.

Kriteri 2

Institucioni harton një politikë dhe ndjek procedura të caktuara për sigurimin
e cilësisë dhe standardeve të programeve të tyre.

Kriteri 3

Institucioni ka mekanizma formalë për shqyrtimin, miratimin dhe
mbikëqyrjen e herëpashershme të programeve të studimit, të cilat vlerësohen
për pajtueshmërinë e programeve të reja të studimit me strategjinë e
institucionit apo fakultetit, metodën e hartimit të programeve dhe zhvillimit të
kompetencave të përshkruara në aktet ligjore apo standardet shtetërore të
cilësisë.

Kriteri 4

Institucioni angazhohet për zhvillimin e një kulture që njeh rëndësinë e
cilësisë dhe sigurimin e cilësisë në punën e tyre.

Kriteri 5

Institucioni harton dhe zbaton një strategji për përmirësimin e vazhdueshëm
të cilësisë. Strategjia, politika dhe procedurat janë formale dhe në dispozicion
të publikut.

Kriteri 6

Studentët dhe aktorë të tjerë nga sektori punëdhënës janë të përfshirë në
procesin dhe instrumentet e sigurimit të cilësisë.
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