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1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga: Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Formulari i aplikimit për 
akreditim Institucioni/ Aplikuesi Po

2 Programi i aktivitetit Aplikuesi Po
3 CV e lektorëve Aplikuesi Po
4 Prezantimet apo abstraktet Aplikuesi Po
5 Mandat pagesa e faturës së 

akreditimit Banka Po
6 Formulari vlerësimit të 

aktivitetit Aplikuesi Po

7
Dokumenti i regjistrimit të 
aplikantit në gjykatë dhe 
statuti i tij

Noteri/Aplikuesi Po

8 Formulari vlerësimit të 
njohurive (sipas rastit) Aplikuesi Po

9 Dokumenti vjetor i tatimeve 
të paguara

Drejtoria Rajonale e 
Tatimeve Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari
Qendra Kombëtare Edukimit në 
Vazhdim
QKEV

Tiranë Rruga" Aleksandër Moisiu" 
Nr 84, Tiranë

E hënë- e enjte, ora 08:00 - 
16.30
E premte, ora 08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4
Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Konferenca / Kongrese / 
Leksione /AEV në distancë 
<100 _ 10,000 Lekë
Konferenca / Kongrese / 
Leksione /AEV në distancë 
>100 _ 20,000 Lekë
Konferenca / Kongrese / 
Leksione /AEV në distancë 
>300 _ 40,000 Lekë
Trajnime/Workshop/Seminare 
<50 1 - 3 ditë 5,000 Lekë
Trajnime/Workshop/Seminare 
<50 4 - 6 ditë 8,000 Lekë
Trajnime/Workshop/Seminare 
<50 7 - 15 ditë 12,000 Lekë
Trajnime/Workshop/Seminare 
<50 15 - 30 ditë 15,000 Lekë

Nuk ka Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie ka?
12. Ku e marr?
13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE
Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë
Shërbimi i akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë ka si qëllim garantimin dhe 
rritjen e cilësisë, në formë dhe në përmbajtje, për aktivitetet e edukimit në vazhdim, që ofrohen për profesionistët e 
shëndetësisë, në funksion të ruajtjes dhe përmirësimit të vazhdueshëm të njohurive, aftësive dhe shprehive praktike të 
profesionisteve të shëndetësisë, në ushtrimin e profesionit të tyre.
Profesionistëve të shëndetësisë (mjekë, dentistë, farmacistë, infermierë/mami), që ndjekin aktivitete të edukimit në 
vazhdim iu mundësohen  aktivitete me standarde cilësie të garantuara, që në këtë mënyrë përmirësojnë në vazhdimësi 
kapacitet e tyre profesionale, në funksion të një shëndeti më të mirë për të gjithë.
Përfitues të shërbimit janë të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim ( Ofrues të aktiviteteve të edukimit të 
vazhdueshëm janë të gjitha strukturat publike ose private,akademike ose joakademike, fitimprurëse ose jofitimprurëse, të 
huaja dhe të vendit, që kanë ekspertizë dhe eksperiencë në organizimin e aktiviteteve të edukimit të vazhdueshëm në 
fushën e shëndetësisë, sipas kritereve të miratuara)

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

30 ditë pas plotësimit të dokumentacionit për akreditim nga ana e ofruesit

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Ligj Nr.10 107, datë 30.3.2009 "Për kujdesin shëndetsor në Republikën e Shqipërisë"
(Ndryshuar me ligjin nr. 51/2013, datë 14.2.2013)
(Ndryshuar me ligjin nr.76/2015,datë 16.7.2015)
Neni 33; neni 33/1; neni 33/2
Vendim Nr. 788, datë 22.9.2015 "Për përcaktimin e kritereve, standarteve dhe procedurave të procesit të akreditimit të 
aktiviteteve të  edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetsisë"
(Ndryshuar me VKM nr.304, datë 5.4.2017; nr.418. datë 4.7.2018)

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Shkresë miratimi/ refuzimi akreditimi nga titullari i institucionit
Vlefshmëria ligjore e shkresës së akreditimit është 3 vjeçare
Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail
Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QKEV web: www.qkev.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00


