1.1

Historiku dhe Statusi Ligjor

S

hoqëria "ALDENT" është person juridik i njohur me
vendimin Nr.29008 dt.06/02/2003 të Gjykatës së
Rrethit Tiranë.

Me Urdhër Nr.76, dt.03/04/2003, të Ministrit të Arsimit
dhe Shkencës, shoqëria "ALDENT" hap shkollën
2-vjeçare për Laborant Dentar.
Pas tre vitesh eksperience me këtë shkollë, me Vendim
të Këshillit të Ministrave Nr. 673, Dt 22.09 2006 jepet
leja për hapjen e Shkollës së Lartë Universitare jopublike "ALDENT", e cila formon specialistë të lartë në
drejtimin "Laborant Dentar, program i ciklit të parë të
studimit, me kohëzgjatje 3 vite akademike, me sistemin
e studimeve me kohë të plotë.
Me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 257, datë
27.02.2008 është licensuar programi i integruar i studimit të ciklit të dytë në "Stomatologji"(5 vite akademike). Me vendim të Këshillit të Ministrave Nr.794, date
22.07.2009 është licensuar programi i studimit të ciklit
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të parë në "Infermieri e përgjithshme"(Bachelor-3 vite
akademike) dhe me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të
Shkencës Nr.527 Dt 1/11/2012 është licensuar programi i i
studimit të ciklit të dytë Master Profesional në Infermieri
Klinike.
Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës Nr
519, dt 19.11.2010 është licensuar programi i integruar i
studimit të ciklit të dytë në "Farmaci"(5 vite akademike).
Me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës
Nr.370, Dt.27.7.2011 është licensuar programi i studimit të
ciklit të parë në Fizioterapi. (Bachelor-3vite akademike)
dhe me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës
Nr.195, Dt28.05.2013 është licensuar programi i i studimit të ciklit të dytë Master Shkencor në Fizioterapi. Me
Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe të Shkencës Nr.299 Dt
22/7/2013 janë licensuar programet e studimit të ciklit
të tretë Specializim afatgjatë në Ortodonti dhe Kirurgji
Orale.

Licensimi dhe Akreditimi

Çfarë është licensimi?

L

igji për arsimin e Lartë cakton një sërë kushtesh
dhe kriteresh që duhet të plotësojë një institucion
i caktuar që të filloj veprimtarinë e tij në fushën e
arsimit të lartë dhe të hap programe të ndryshme studimi. Plotësimi i dokumentacionit, sigurimi i infrastrukturës dhe bazës materiale, plotësimi me staf akademik
monitorohen sipas rregullave rigorozisht të përcaktuara nga ministria përgjegjëse për arsimin dhe Agjencia
Publike E Akreditimit Të Arsimit Të Lartë. Pasi plotësohen këto kushte jepet leja për hapjen e institucionit
dhe programeve të studimit me vendim të Këshillit Të
Ministrave ose me Urdhër Të Ministrit përgjegjës për
arsimin.

Çfarë është akreditimi?

A

kreditimi është një procedurë transparente e kontrollit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur
vërteton në bazë të standardeve të përcaktuara,
të krahasueshme ndërkombëtarisht nëse institucionet universitare përkatësisht drejtimet e studimeve i
përmbushin kërkesat minimale të cilësisë. Procedurat
e akreditimit vendosin për statusin dhe njohjen e lidhur
me të si dhe statusin juridik të institucioneve dhe drejtimeve të studimit për një kohë të caktuar. Akreditimi
në fushën e arsimit të lartë i ofron shoqërisë dhe grupeve të interesit siguri që cilësia e mësimdhënies dhe
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studimit i përgjigjet kërkesave ndërkombëtare, njëkohësisht rrit nivelin e transparencës në tregun gjithnjë e më
të paqartë të ofertave kombëtare dhe ndërkombëtare
të arsimit. Funksionet qenësore të akreditimit janë:
m Mbrojtja e studentëve nga ofertat, të cilat nuk
dëshmohen që dërgojnë deri tek arritja e rezultateve të parapara (shanset për punësim, njohjen
ndërkombëtare të gradës së fituar etj.);
m Transparencë, krahasueshmëri dhe përmes kësaj
më shumë mundësi zgjedhjeje në tregun e arsimit
dhe të punës si në vend ashtu edhe në tërë hapësirën evropiane të arsimit të lartë;
m Lehtësimi i mobilitetit ndërkombëtar përmes
njohjes së anasjelltë të studimeve dhe përmirësimi i mundësive të diplomuarve në tregun evropian të punës;
m Krijimi i një baze për konkurrencën midis institucioneve të arsimit për studentë përkatësisht për
mjete publike ose private.
Më poshtë jepet tabela përmbledhëse e programeve
të studimit të Universitetit ALDENT si dhe Vendimet e
Këshillit të Ministrave dhe Urdhrat e Ministrit të Arsimit
dhe Shkencës që vërtetojnë licensimin dhe akreditimin
e këtyre programeve.
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Tabela e Licensimit dhe Akreditimit

Fakulteti

Cikli i Studimit
/ Forma

Programi
Studimor

Licensimi
(VKM,Dt_)

Akreditimi
(Urdh.Dt_)

Titulli i
Diplomës

Programe Studimi - BACHELOR
SHKENCA
DENTARE

Cikli i Parë /me
kohë të plotë

Bachelor
Teknika
Laboratorike
Dentare

VKM Nr. 673,
Urdhër, Nr.225 Laborant
Dt. 27.09.2006 dt. 21.07.2009 Dentar

Cikli i Parë /me
kohë të plotë

Bachelor në
Infermieri të
Përgjthshme

Urdhër,
Bachelor në
VKM Nr. 794,
Nr.240
Infermieri të
Dt. 22.07.2009
dt. 26.05.2011 Përgjthshme

Cikli i Parë /me
kohë të plotë

Bachelor në
Fizioterapi

Urdhër Nr. 370, Urdhër, Nr.326 Bachelor në
Dt. 27.7.2011
dt. 07.08.2012 Fizioterapi

SHKENCA
MJEKËSORE

Programe Studimi - MASTER SHKENCOR
SHKENCA
DENTARE

Cikli i Dytë i
Integruar /me
kohë të plotë

Master i
Shkencave në
Stomatolgji

VKM Nr.257,
Dt.27.02.2008

Urdhër,
Nr.240 dt.
26.05.2011

Master i
Shkencave në
Stomatologji

SHKENCA
MJEKËSORE

Cikli i Dytë i
Integruar /me
kohë të plotë

Master i
Shkencave në
Farmaci

Urdhër Nr.519,
Dt. 19.11.2010

Urdhër,
Nr.248 dt.
12.06.2013

Master i
Shkencave në
Farmaci

SHKENCA
MJEKËSORE

Cikel i Dytë /me
kohë të plotë

Master
Shkencor në
Fizioterapi

Urdhër Nr.195,
Dt. 28.05.2013

/

Master i
Shkencave në
Fizioterapi
klinike

-

Master
Profesional
në infermieri
Klinike

Programe Studimi - MASTER PROFESIONAL
SHKENCA
MJEKËSORE

Cikli i dytë /me
kohë të plotë

Master
Profesional
në infermieri
Klinike

Urdhër Nr.527
Dt. 1/11/2012

Programe Studimi - SPECIALIZIM AFATGJATË
SHKENCA
DENTARE

Cikli i tretë /me
kohë të plotë

Specializim
afatagjatë në
Ortodonti

Urdhër Nr.299
Dt. 22/7/2013

-

Specialist në
Ortodonci

Cikli i Tretë /me
kohë të plotë

Specializim
Afatgjatë në
Kirurgji Orale

Urdhër Nr.299
Dt. 22/7/2013

-

Specialist në
Kirurgji Orale
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