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Akronime

DP    Diplomë Profesionale
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LLL    Të nxënit gjatë gjithë jetës
MBO    Middelbaar Beroeps Onderwijs 
    (Në shqip – Arsimi i mesëm i aplikuar në Holandë)
QSHF    Qendrat Shumëfunksionale të Arsimit dhe Formimit Profesional
MAS    Ministria e Arsimit dhe Sportit
MFE    Ministria e Financave dhe Ekonomisë
AKPA   Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
AKAFPK   Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional 
	 	 	 	 dhe	Kualifikimeve
KKAFP   Këshilli Kombëtar i Arsimit dhe Formimit Profesional
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AFP     Arsimi dhe Formimi Profesional 
SD4E    Zhvillimi i Aftësive për Punësim
KSA    Komitetet Sektoriale të Aftësive
UNDP   Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
AFP    Arsimi dhe Formimi Profesional
BP    Ballkani Perëndimor
WBL     Të nxënit me bazë punën
WLP    Partnerë socialë 
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Ballkani Perëndimor është një nga rajonet me nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë, 
veçanërisht për sa i përket të sapodiplomuarve, dhe kjo është një ndër arsyet më të 
rëndësishme që çon në largimin masiv të të rinjve nga vendet e rajonit. Mospërputhja 
vertikale ndërmjet nivelit arsimor dhe punësimit të të diplomuarve vazhdon të jetë e lartë 
në vendet e BP-së, përkatësisht rreth 47%. Kjo vjen si pasojë e orientimit të pamjaftueshëm 
të arsimit me nevojat e tregut të punës dhe në veçanti lidhet me aftësimin praktik shumë të 
dobët të studentëve.

Pavarësisht zhvillimeve pozitive gjatë pesë viteve të fundit, pra të rënies së papunësisë 
(INSTAT, Anketa e Forcave të Punës), shkalla e përgjithshme e papunësisë për të gjitha 
grupmoshat e forcës punëtore (> 15 vjeç) mbetet në një nivel të lartë prej 11,9%. Për më tepër, 
përqindja e të rinjve të grupmoshës 15-24 vjeç, të cilët nuk janë as të arsimuar dhe as të 
punësuar, mbetet shumë e lartë, përkatësisht 26%, dhe arrin vlerën më të lartë pikërisht në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, mesatarja për Ballkanin Perëndimor është rreth 
21% dhe për BE-në rreth 10,5%. Për më tepër, niveli i pjesëmarrjes së të rriturve në programet 
e të nxënit gjatë gjithë jetës (LLL) është shumë i ulët (<10%). 

Përvojat ndërkombëtare tregojnë se arsimi dhe formimi pas të mesmes është një alternativë 
arsimimi e përshtatshme dhe me vlerë që kontribuon në dhënien e aftësive më të mira 
për studentët e rinj pa përvojë pune, si dhe për punëmarrësit që duan të përmirësojnë 
nivelin e tyre të arsimimit për të arritur një pozicion më të mirë në tregun e punës. Përvojat 
ndërkombëtare tregojnë gjithashtu se sistemet e programeve profesionale pas të mesmes 
duhet të kenë rregullim të përshtatshëm dhe t’u jepet vëmendja e duhur nga autoritetet 
publike në fushën e arsimit me qëllim që të bëhen të dukshme dhe të njohura. Një pikë 
me rëndësi kritike është që institucionet arsimore dhe punëdhënësit duhet të punojnë së 
bashku për të garantuar se programet arsimore janë të përshtatshme për nevojat aktuale 
dhe të ardhshme të punëdhënësve për aftësi. 

Megjithatë, edhe pse numri i programeve të studimit pas të mesmes dhe studentëve të 
regjistruar vijon të rritet, praktika shqiptare ka mangësi në të tre aspektet: rregullimi nuk 
është i përsosur, vëmendja nga autoritetet publike është e pamjaftueshme dhe marrëdhënia 
ndërmjet institucioneve arsimore dhe punëdhënësve është minimale. Arsimi nuk është 
orientuar mjaftueshëm drejt nevojave të tregut të punës; kurrikulat janë shumë teorike, 
aftësimi praktik i studentëve është i dobët dhe të mësuarit në vendin e punës nuk është i 
mirëorganizuar. Konkluzioni është se sistemi aktual pas të mesmes duhet të përmirësohet 
në mënyrë që t’u përgjigjet më mirë nevojave të tregut të punës dhe studentëve. 

Një studim i realizuar mbi programet pas të mesmes në tre sektorë të përzgjedhur (teknologji 
informacioni	dhe	komunikimi	(IT),	turizmi	dhe	ndërtimi)	konfirmon	potencialin	e	programeve	
pas të mesmes dhe tregon se shumica e kompanive të anketuara janë të interesuara për të 
bashkëpunuar me ofruesit e arsimit për hartimin, ofrimin dhe vlerësimin e programeve pas 
të mesmes. Megjithatë, ajo çka konstatohet qartësisht është se deri më tani bashkëpunimi 
ka	qenë	minimal	 (i	 kufizuar	vetëm	në	praktikat	profesionale)	dhe	se	ekzistojnë	një	 sërë	
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sfidash	që	duhet	të	trajtohen	në	mënyrë	që	programet	pas	të	mesmes	të	njihen	dhe	që	
përfitimet	e	praktikave	të	të	nxënit	me	bazë	punën	të	jenë	të	qarta	për	të	gjithë	aktorët	
përkatës. 
Në	bazë	të	studimit	të	realizuar	janë	identifikuar	hapat	e	ardhshëm	në	vijim:
Institucionet arsimore mund të rishikojnë procesin e tyre të hartimit të programeve pas të 
mesme dhe rezultatet e të nxënit, të rishikojnë kurrikulat dhe të nxjerrin konkluzione mbi 
zhvillimin e kurrikulës me qëllim përputhjen e ofertës dhe kërkesës (së ardhshme), mbi ofrimin 
e programeve pas të mesme, i cili është elementi bazë i këtyre programeve dhe mbi sistemin 
e	reagimeve	(feedbackut),	si	një	reflektim	mbi	rëndësinë	e	aftësive	dhe	kompetencave	të	të	
diplomuarve	dhe	efikasitetin	e	programeve.	Duhet	t’i	kushtohet	vëmendje	e	duhur	të	nxënit	
me bazë punën dhe bashkëpunimit me kompanitë e sektorit privat.
Në nivel kombëtar, punëdhënësit dhe qeveria duhet të diskutojnë në organet dhe platformat 
përkatëse (Këshilli Kombëtar i Punës, Këshilli Kombëtar i AFP-së, Komitetet Sektoriale të 
Aftësive etj.) mbi rëndësinë e alternativave aktuale arsimore dhe të bashkojnë forcat me 
ofruesit e arsimit. 
Nuk është ende diçka e zakonshme për sektorin privat që të përfshihet në arsim. Mënyra më 
e mirë për të inkurajuar bizneset që të bëhen pjesë e bashkëpunimit është të informohen 
mbi	praktikat	e	mira	në	biznese	të	tjera	si	dhe	mbi	përfitimet	për	kompaninë	dhe	studentët.		
Do të ishte me shumë interes për Shqipërinë që arsimi i lartë profesional (pra, jo vetëm 
pas të mesmes, por edhe në nivele më të larta si Bachelor Profesional (Niveli 6) dhe Master 
Profesional (Niveli 7) të kthehej gradualisht në një shtyllë të sistemit të arsimit të lartë. Kjo 
është konstatuar gjithashtu nga qeveria në Strategjinë e Arsimit 2021-2026. 
Bazuar në përvojën e vendeve të tjera me tradita të pasura në arsimin profesional dual 
në Evropën Perëndimore (Gjermani, Zvicër, Austri, Holandë etj.) por edhe në Ballkanin 
Perëndimor, veçanërisht në Serbi, Shqipëria mund të hartojë një ligj për arsimin dual në të 
gjitha nivelet e sistemit arsimor. 
Duhet të përmirësohet gjithëpërfshirja, dhe AFP-ja duhet t’u përgjigjet nevojave të studentëve 
me	aftësi	të	kufizuara,	si	dhe	distancës	nga	tregu	i	punës.	Në	Shqipëri,	niveli	i	ndërgjegjësimit	
në drejtim të gjithëpërfshirjes është shumë i ulët, si nga ofruesit e arsimit po ashtu dhe 
nga punëdhënësit. Politikëbërësit duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë masa konkrete për të 
përmirësuar	gjithëpërfshirjen,	duke	filluar	me	arsimin,	në	mënyrë	që	studentët	me	aftësi	të	
kufizuara	të	trajnohen	në	mënyrën	e	duhur,	dhe	duke	kaluar	më	pas	te	punëdhënësit	me	
qëllim që të zbatohen politika dhe praktika jodiskriminuese.
Bazuar në vëzhgimin mbi mospërputhjen ndërmjet kërkesës dhe ofertës për punë (nga 
njëra anë papunësia e lartë e të rinjve dhe nga ana tjetër vështirësia e kompanive për të 
rekrutuar punonjës të përshtatshëm për të ardhmen), është arritur në përfundimin se arsimi 
në përgjithësi duhet të bashkërendohet më mirë me kërkesat për punonjës të rinj, jo vetëm 
me ato aktuale por veçanërisht me kërkesat e ardhshme. 
Punëdhënësit dhe punëmarrësit duhet t’u kushtojnë shumë më tepër vëmendje programeve 
të të nxënit gjatë gjithë jetës. Politikat kombëtare arsimore dhe ekonomike duhet të nënvizojnë 
nevojën për të nxënit gjatë gjithë jetës. Në Shqipëri, diçka e tillë nuk është e zhvilluar. INSTAT 
raportoi në vitin 2017, në Anketën e Arsimit të të Rriturve, se rreth 8,2% e punëmarrësve 
në Shqipëri kanë marrë pjesë në arsimin jo-zyrtar ose trajnime, të shpërndarë në mënyrë 
të pabarabartë. Nevojiten më tepër të dhëna dhe mund të zhvillohen masa pilot për të 
theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së të rriturve në procesin e të nxënit.
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0. Hyrje

Programet e AFP-së pas të mesmes, si pjesë e ciklit të parë të arsimit të lartë, zënë një pjesë 
të konsiderueshme të arsimit të lartë. Në Shqipëri, rreth 15% e të diplomuarve nga shkolla 
e mesme regjistrohen në arsimin e lartë, një shifër kjo e krahasueshme me vendet e tjera 
evropiane   . Bazuar në të dhënat e ASCAL-it (2021) , nga 101 programe, rreth 90% u përkasin 
shkencave të aplikuara. 17 programe ofrohen në fushën e TIK-ut, 14 programe në fushën e 
turizmit dhe 12 programe në fushën e ndërtimit. Më tepër se 90% e institucioneve të arsimit të 
lartë (IAL) ofrojnë programe të AFP-së pas të mesmes dhe rrjedhimisht këto programe janë 
të shpërndara në të gjitha qytetet e mëdha të vendit (Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë, 
Vlorë dhe Gjirokastër). Deri para pak kohësh, të gjitha programet e studimit pas të mesmes 
ofroheshin nga institucionet e arsimit të lartë (universitetet, kolegjet universitare, kolegjet e 
arsimit të lartë profesional). Sipas ligjit shqiptar “Për arsimin dhe formimin profesional” (2017), 
këto programe mund të ofrohen gjithashtu edhe në qendrat shumëfunksionale të AFP-
së , ndërkohë që janë pilotuar tashmë 3 programe gjatë vitit akademik 2021-2022. Arsimi 
profesional pas të mesmes është një prioritet i arsimit në Shqipëri dhe tendenca është që të 
zgjerohet ky nivel i arsimit . 

Programet e AFP-së pas të mesmes dhe në përgjithësi programet e zbatuara të orientuara 
drejt praktikës janë ofruar gjithashtu nga IAL-të dhe institucionet e AFP-së në vendet e 
Ballkanit Perëndimor (BP) .  Me përjashtim të Kosovës, të gjitha vendet e tjera të Ballkanit 
Perëndimor ofrojnë programe të AFP-së pas të mesmes me kohëzgjatje 1-2 vite (ISCED 5). 
Për më tepër, IAL-të në Serbi dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut ofrojnë gjithashtu 
programe të zbatuara të nivelit Bachelor ose Bachelor Profesional (ISCED 6), një përvojë e 
cila haset gjithashtu në vende të tjera të ish-Jugosllavisë, përkatësisht në Kroaci dhe Slloveni. 
Ballkani Perëndimor është një nga rajonet me nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë, 
veçanërisht për të sapodiplomuarit, dhe kjo është një nga arsyet më të rëndësishme që 
çon në largimin masiv të të rinjve nga vendet e Ballkanit. Mospërputhja vertikale ndërmjet 
nivelit arsimor dhe punësimit të të diplomuarve vazhdon të jetë e lartë në vendet e BP-së, 
përkatësisht rreth 47%. Kjo vjen si pasojë e orientimit të pamjaftueshëm të arsimit me nevojat 
e tregut të punës dhe në veçanti lidhet me aftësimin praktik shumë të dobët të studentëve. . 

Përvoja	 ndërkombëtare	 tregon	 se	AFP-ja	 pas	 të	mesmes	 ofron	 zakonisht	 një	 kualifikim	
për	një	nivel	profesional	të	ndërmjetëm,	pra	ndërmjet	niveleve	që	kërkojnë	një	kualifikim	
profesional të mesëm të lartë dhe atyre që kërkojnë një diplomë Bachelor. Sipas OECD (2014) 
, pothuajse dy e treta e rritjes totale të punësimit në Bashkimin Evropian (BE-25) parashikohet 
të jetë në kategorinë “teknikë dhe specialistë” – kategoria e lidhur më ngushtësisht me këtë 
sektor.

Objektivi i këtij studimi është të shqyrtojë kuadrin aktual dhe ofrimin e arsimit dhe formimit 
pas të mesmes në Shqipëri dhe të kontribuojë në përmirësimin e tij përmes dhënies së 
rekomandimeve për politikat. 
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0.1. Konteksti dhe kërkesa për aftësi më të larta

0.1.1. Aspektet demografike dhe sociale
Krahasuar me standardet perëndimore, Shqipëria është ende një vend me të ardhura të 
ulëta (PBB nominale për frymë në BE është 34 843 dollarë amerikanë (USD). Sipas statistikave 
të Bankës Botërore për vitin 2019 , Shqipëria ka një PBB për frymë prej 5353 USD (nominale) 
dhe për rrjedhojë, renditet në vendin e 38-të nga 40 shtete të Evropës. Pavarësisht këtij 
fakti dhe progresit të shfaqur nga vendi gjatë dekadave të fundit, papunësia mbetet një 
nga	sfidat	më	të	rëndësishme.	Pavarësisht	zhvillimeve	pozitive	gjatë	pesë	viteve	të	fundit,	
pra të rënies së papunësisë (INSTAT, Anketa e Forcave të Punës) , shkalla e përgjithshme 
e papunësisë për të gjitha grupmoshat e forcës punëtore (> 15 vjeç) mbetet në një nivel të 
lartë prej 11,9% (11,7% për burrat dhe 12,1% për gratë). Gjatë vitit 2021 ka pasur një rritje prej 
0,5%	krahasuar	me	fillimin	e	vitit	2020	 (11,4%),	çka	gjithsesi	është	mbi	mesataren	e	BE-së	
(7%). Shkalla e papunësisë së të rinjve (grupmosha 15-29) është rreth dy herë më e lartë se 
shkalla e përgjithshme e papunësisë.

Ky	nivel	tejet	i	lartë	i	papunësisë	së	të	rinjve	mbetet	një	nga	sfidat	më	të	rëndësishme	për	
zhvillimin	e	vendit		dhe	lidhet	me	emigrimin	e	të	rinjve,	si	dhe	me	zhvillimin	demografik	të	
vendit. Të dhënat e INSTAT-it (2021) tregojnë një rënie të konsiderueshme të përqindjes së 
të rinjve në strukturën moshore të popullsisë shqiptare. Strategjia Kombëtare e Arsimit 2021-
2026 parashikon, në rastin më të keq, një rënie prej 29,9% të grupmoshës nën 24 vjeç në vitin 
2031 krahasuar me vitin 2019 . Ky skenar është shumë më pesimist për grupmoshën 18-24, 
për të cilën parashikohet një rënie prej 39,2% në vitin 2031 krahasuar me vitin 2019. Kjo është 
një e dhënë me rëndësi për ecurinë e regjistrimeve dhe numrin total të studentëve në arsimin 
pas	të	mesmes	dhe	atë	të	lartë	në	dekadën	e	ardhshme.	Kjo	tendencë	demografike	mund	
të	konfirmohet	edhe	në	terma	afatmesëm,	përkatësisht	gjatë	periudhës	2021-26.	Përqindja	
e grupmoshës nën 25 vjeç ka pësuar rënie me rreth 10,7% në të gjithë vendin, ndërsa në 
qarqet Dibër, Gjirokastër, Kukës, Fier, Berat dhe Elbasan kjo shifër është dy herë më e lartë, 
përkatësisht 18-24%. Vetëm në qarkun e Tiranës parashikohet që gjatë pesë viteve në vijim 
përqindja	e	kësaj	grupmoshe	të	rritet	me	2,03%		 .	Zhvillimi	demografik	ka	një	rëndësi	të	
madhe, jo vetëm për sistemin arsimor por edhe për sektorë të ndryshëm ekonomikë dhe 
socialë në mbarë vendin dhe në veçanti për rajonet/qarqet më të prekura nga plakja.

0.1.2. Konteksti ekonomik dhe i tregut të punës

Bujqësia mbetet sektori kryesor i punësimit në Shqipëri, pavarësisht ndryshimeve që kanë 
ndodhur veçanërisht gjatë dekadës së fundit, si rënia e sektorit të bujqësisë dhe rritja e sektorit 
të shërbimeve, në veçanti e turizmit dhe TIK-ut. Zakonisht, tendencat e tregut të punës janë 
analizuar statistikisht në tre grupe, përkatësisht sektori i bujqësisë, sektori jobujqësor dhe 
sektori publik. Sektori i bujqësisë përbën 18,6% të PBB-së në Shqipëri dhe punëson 39% të 
forcës punëtore . Bujqësia mbetet një nga sektorët më të mëdhenj në Shqipëri dhe përbën 
rreth një të pestën e prodhimit të brendshëm bruto. Sektori industrial përbën 20,2% të PBB-
së së vendit dhe punëson rreth 20% të popullsisë aktive. Tregtia, transporti dhe hoteleria 
përbën 18,8% të PBB-së. Ky sektor përfshin gjithashtu akomodimin dhe ushqimin e shërbyer 
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në kuadër të sektorit të turizmit.  Ky studim mbi arsimin profesional pas të mesmes do të 
shqyrtojë situatën në tre sektorë: turizmi, ndërtimi dhe TIK. Këto tre sektorë konsiderohen si 
lokomotiva e zhvillimit të ekonomisë së Shqipërisë.

Sipas Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit, 2019-2023, dhe 
Raportit të Ndikimit Ekonomik 2018 të Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit (WTTC) , 
gjatë vitit 2017, sektori i turizmit regjistroi një kontribut të drejtpërdrejtë prej 8,5% në PBB, 
ndërsa duke përfshirë edhe efektet tërthore multiplikatore, kontributi total u vlerësua në 
afërsisht 26,2% të PBB-së, duke e pozicionuar këtë sektor si një nga kontribuuesit kryesorë 
për zhvillimin e ekonomisë kombëtare. Për sa i përket punësimit, aktualisht sektori i turizmit 
punëson rreth 12% të totalit të forcës punëtore në Shqipëri. Duke iu referuar të njëjtit raport 
të Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit16, investimet në këtë sektor përbënin rreth 7,5% 
të të gjitha investimeve në vend. Sipas Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm 
të Turizmit (2019) , krahasuar me vendet e tjera mesdhetare, zhvillimi i turizmit në Shqipëri 
është ende larg potencialit që përfaqësojnë pasuritë natyrore, historike e kulturore të 
vendit. Infrastruktura, kapacitetet akomoduese, cilësia e shërbimeve, oferta dhe produkti 
turistik janë që të gjithë faktorë që kanë frenuar disi zhvillimin e turizmit në Shqipëri, duke 
i lënë vend një zhvillimi të pakontrolluar e kaotik që faktikisht e ka mbajtur në këmbë këtë 
industri. Megjithatë, këto faktorë kanë rrezikuar qëndrueshmërinë afatgjatë të sektorit. Në 
këtë	kontekst,	cilësia	e	shërbimeve,	planifikimi	dhe	menaxhimi	janë	faktorë	që	lidhen	me	
kapacitetet njerëzore të sektorit të turizmit.

Ndërtimi është një tjetër sektor i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare, i cili përbën 10,3% të 
PBB-së. Aktualisht, sektori i turizmit punëson rreth 9% të totalit të forcës punëtore në Shqipëri 
. Sektori i TIK-ut është një ndër sektorët e zhvilluar së fundmi të ekonomisë shqiptare dhe ka 
përjetuar një zhvillim të shpejtë në 15 vitet e fundit. Aktualisht, ky sektor përbën vetëm 3,3% 
të PBB-së dhe punëson rreth 2% të forcës punëtore, por ka një tendencë për t’u rritur me 
shpejtësi. Këta tre sektorë janë gjithashtu shumë të rëndësishëm për ekonominë evropiane 
dhe sipas Panoramës së Aftësive 2021 të CEDEFOP-it parashikohet se gjatë periudhës 2020-
2030 këta sektorë do të kenë një rritje të fuqishme mesatare të punësimit , përkatësisht 
sektori i TIK në masën 11,9%, turizmi në 10,5% dhe ndërtimi në 8,4%.

Në Shqipëri, zhvillimi i tre sektorëve të përzgjedhur varion në rajone të ndryshme të vendit. 
Rajoni Tiranë-Durrës është rajoni kryesor ekonomik, ndërsa në rajonet e tjera të Shqipërisë 
ekziston një potencial i pashfrytëzuar për zhvillim. Kjo kërkon jo vetëm investime por 
gjithashtu edhe kapacitete njerëzore të afta. Këto dallime rajonale janë gjithashtu një indicie 
e	rëndësishme	për	planifikimin	e	arsimimit	 të	studentëve	në	të	gjitha	nivelet	e	arsimit	 të	
lartë, veçanërisht në nivelin arsimor profesional të “ndërmjetëm” apo pas të mesmes. 

Zhvillimi	 demografik	 është	 në	 nivele	 shqetësuese.	 Në	 veçanti,	mundësia	 që	 përqindja	 e	
grupmoshës 15-29 vjeç, në totalin e popullsisë së Shqipërisë, të pësojë një rënie të ndjeshme 
konsiderohet si një faktor i rëndësishëm për zhvillimin jo vetëm të sektorëve të përzgjedhur 
ekonomikë por edhe për të ardhmen e arsimit profesional dhe të lartë, veçanërisht kur 
bëhet fjalë për rajonet e pazhvilluara mjaftueshëm të vendit, të cilët janë gjithashtu edhe 
rajonet më të prekura nga emigrimi i të rinjve dhe plakja.  Pandemia e COVID-19 ka krijuar 
sfida	të	reja	dhe	të	mëdha	për	të	gjithë	sektorët	ekonomikë	dhe	socialë.	Në	këtë	kontekst,	
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duhet	të	nënvizohen	veçanërisht	ndryshimet	në	botën	e	punës	dhe	sfidat	e	reja	që	lidhen	
me aftësitë dixhitale të forcës punëtore, të cilat janë me shumë rëndësi për arsimimin e 
studentëve në arsimin e lartë profesional dhe në nivelet e mëtejshme të arsimit të lartë. 

Dixhitalizimi	ka	sjellë	sfida	të	reja	të	mëdha	për	të	gjithë	sistemin	arsimor.	Aftësitë	dixhitale	
janë të nevojshme për të gjithë të diplomuarit e studimeve pas të mesmes dhe të të gjitha 
niveleve të arsimit të lartë, me qëllim që të përmbushin kërkesat e profesioneve në të gjitha 
fushat. Me qëllim përmirësimin e kompetencave dhe aftësive dixhitale të studentëve të 
arsimit të lartë, përfshirë edhe ata të nivelit pas të mesmes për transformimin dixhital, krahas 
kompetencave dhe aftësive bazë dixhitale dhe njohurive dixhitale apo edhe kompjuterike, 
studentët duhet të kenë njohuri të mira mbi teknologjitë e të dhënave intensive, si inteligjenca 
artificiale	(IA),	dhe	aftësi	të	avancuara	dixhitale.	Këto	sfida	duhet	të	shqyrtohen	me	kujdes	
gjatë hartimit të kurrikulave, përmbajtjes së moduleve, kompetencave të mësimdhënies, 
rezultateve të të nxënit dhe aftësive të programeve pas të mesmes.

Të dhënat për vendet e BE-së tregojnë se në sektorët e turizmit dhe ndërtimit, 53-57% e 
punonjësve duhet të kenë një nivel të mesëm arsimor, ndërsa rreth 17% e punonjësve duhet 
të kenë një nivel të lartë arsimor. Panorama është e ndryshme për sektorin e TIK-ut, në të 
cilin 65% e punonjësve duhet të kenë një nivel të lartë arsimor, 31% e punonjësve duhet të 
kenë një nivel të mesëm arsimor dhe vetëm 4% mjafton të kenë një nivel të ulët arsimor. 
Tendenca të ngjashme përshkruhen gjithashtu edhe në disa studime për tregun e punës në 
Shqipëri      dhe në Ballkanin Perëndimor. Këto tendenca duhet të shqyrtohen me shumë 
kujdes gjatë zhvillimit të programeve pas të mesmes në Shqipëri.
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0.2.	Përkufizimi	i	AFP-së	në	nivelin	pas	të	mesmes

Duke	filluar	nga	viti	2005,	Shqipëria	ka	reformuar	formalisht,	pra	në	mënyrë	strukturore,	të	
gjitha programet e studimit dhe kurrikulat, dhe rrjedhimisht ka reformuar ciklin e studimeve 
pas të mesmes në arsimin e lartë (ose ciklin e shkurtër të studimeve në arsimin e lartë) në 
përputhje me procesin e Bolonjës (Programet e studimit të nivelit 5 të Kornizës Evropiane të 
Kualifikimeve	-	KEK),	ciklin	e	parë	të	studimeve	universitare	apo	nivelin	Bachelor	(Programet	
e studimit Bachelor - niveli i 6-të i KEK), ciklin e 2-të të studimeve universitare apo nivelin 
Master (Programet e studimit Master - niveli i 7-të i KEK) dhe ciklin e 3-të të studimeve 
universitare (Doktoratë - niveli i 8-të i KEK) . Niveli i arsimit pas të mesmes bën pjesë në 
arsimin e lartë profesional (ALP), ku përfshihen, krahas këtij niveli, edhe nivelet e tjera të 
arsimit të lartë, pra Bachelor dhe Master profesional . 

Në taksonominë e arsimit dhe formimit profesional të lartë, Komisioni Evropian (2016) , rendit:
1. Programet pas të mesmes jashtë arsimit të lartë (EHEA) në nivelet 4 ose 5 të ISCED 
	 2011.	Shpeshherë,	këto	kualifikime	ose	programe	synojnë	të	diplomuarit	e	arsimit	
	 dhe	formimit	profesional	fillestar	dhe	të	arsimit	të	përgjithshëm.
2.	 Kualifikimet	e	përftuara	bazuar	në	njohjen	e	të	nxënit	të	mëparshëm	joformal	
 dhe informal (testet e kompetencës), të cilat në disa raste, mund të përgatiten gjithashtu
	 përmes	një	programi.	Në	përgjithësi,	ky	është	rasti	i	kualifikimeve	Master	në	
	 zejtari	por	edhe	i	kualifikimeve	të	tjera	të	AFP-së	së	vazhduar.
3.	 Programe/kualifikime	të	ndryshme	të	AFP-së	së	vazhduar	jashtë	sistemit	formal.
4. Ciklin e shkurtër të arsimit të lartë
5. Diplomat Bachelor Profesional dhe Master Profesional
6. Studimet duale (stazhet ose alternimet) në nivelin Bachelor ose Master 
 (apo madje edhe në nivelin Doktoraturë)

Niveli i arsimit pas të mesëm është përcaktuar në përputhje me OECD (2014) si “arsim 
dhe formim profesional” (AFP). Shumë profesione teknike dhe profesionale kërkojnë jo më 
tepër se një apo dy vite përgatitje për karrierë përtej nivelit të mesëm të lartë, dhe në disa 
vende	rreth	një	e	katërta	e	forcës	punëtore	kanë	këtë	lloj	kualifikimi.	Pothuajse	dy	e	treta	e	
rritjes totale të punësimit në Bashkimin Evropian (BE-25) parashikohet të jetë në kategorinë 
“teknikë dhe specialistë” – kategoria e lidhur më ngushtësisht me këtë sektor.

Sipas	Kornizës	Shqiptare	të	Kualifikimeve	,	kualifikimet	pas	të	mesmes	përkufizohen	si	në	
vijim:

Niveli	5-2	Kualifikim	profesional:
- Program studimi me karakter profesional pas arsimit të mesëm
- Program studimi jouniversitar profesional pas arsimit të mesëm 
Certifikatë	profesionale

Niveli	5-3	-	Kualifikim	për	të	nxënit	gjatë	gjithë	jetës:
-	 Kurse	kalimi	(certifikatë)
- Kurse specializimi bazuar në kërkesa profesionale.
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Për	të	përshkruar	më	qartë	lëvizshmërinë	vertikale	të	Kornizës	Shqiptare	të	Kualifikimeve,	
do	të	ishte	me	dobi	që	të	prezantoheshin	nivelet	4	dhe	5	të	kualifikimeve,	siç	përcaktohen	
nga KSHK (2018).

Kualifikime	të	përgjithshme	(Tradicionale):
Niveli 4: Diplomë e Maturës Shtetërore e lëshuar në përfundim të programit të shkollës së 
mesme të përgjithshme.

Arsimi profesional:
Niveli 4:
1. Diplomë e Maturës Shtetërore Profesionale, e lëshuar në përfundim të programit të shkollës 
së mesme profesionale
2.	Certifikatë	profesionale	e	 lëshuar	në	përfundim	 të	programit	4-vjeçar	për	 teknikë	ose	
drejtues të mesëm
3.	Certifikatë	profesionale	e	 lëshuar	në	përfundim	 të	programit	 1-vjeçar	për	 teknikë	ose	
drejtues të mesëm
4.	Certifikatë	profesionale	e	 lëshuar	në	përfundim	 të	programit	2-vjeçar	për	 teknikë	ose	
drejtues të mesëm
5.	Certifikatë	profesionale	e	lëshuar	në	përfundim	të	një	programi	çirakërie.

Niveli 5:
- Program studimi me karakter profesional pas arsimit të mesëm
-	 Program	studimi	jouniversitar	profesional	pas	arsimit	të	mesëm	Certifikatë	profesionale

Kualifikim	për	të	nxënit	gjatë	gjithë	jetës:
Niveli 4:
Kurse kalimi 4 Kurset e formimit profesional Kurse specializimi bazuar në kërkesa profesionale.

Niveli 5:
-	 Kurse	kalimi	(certifikatë).
- Kurse specializimi bazuar në kërkesa profesionale.

Për të bërë dallimin ndërmjet programeve pas të mesmes të ofruara nga shkollat dhe 
qendrat e AFP-së dhe programeve të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë, terminologjia 
e përdorur në vijim do të jetë programe pas të mesmes të arsimit të lartë dhe programe 
pas të mesmes, jo të arsimit të lartë. 

Edhe pse të gjitha kategoritë e mësipërme përfaqësojnë mundësi të rëndësishme për 
studentët, në Shqipëri, dy kategori (1. programet e arsimit profesional pas të mesmes, jashtë 
arsimit të lartë dhe 4. programet pas të mesmes, si cikël i shkurtër i arsimit të lartë) kanë 
qenë kryesisht subjekt i ndërhyrjeve të synuara dhe të artikuluara nga kuadri rregullator 
dhe ofruesit. Për rrjedhojë, edhe pse studimi është në dijeni të fushëveprimit të gjerë të 
arsimit dhe formimit profesional të lartë, fokusi i tij do të jetë në programet pas të mesmes. 
Shpeshherë,	këto	lloj	kualifikimesh	janë	përkufizuar	si	“teknikë	dhe	specialistë”.	
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0.3. Qëllimi dhe objektivat e studimit

Në	fillim	 të	 viteve	 1990,	 Shqipëria	 nisi	 tranzicionin	 drejt	 një	 ekonomie	 të	 tregut	 të	 hapur	
përmes programeve të reformave strukturore shumëdimensionale. Në kuadër të axhendës 
së reformave, kalimi i tregut të punës nga një model që garantonte punësim të plotë në 
një	model	punësimi	të	tregut	të	lirë	dhe	konkurrues	u	përball	me	sfida,	veçanërisht	për	sa	
i përket transferimit të forcës punëtore nga sektorët me produktivitet të ulët drejt atyre më 
produktivë. Pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme në politikat ekonomike dhe të tregut 
të	punës,	papunësia,	veçanërisht	e	të	rinjve,	mbetet	një	sfidë	madhore.	Bazuar	në	gjetjet	e	
Kovtun et al. në vitin 2014  duket se punësimi informal dhe emigrimi vazhdojnë të luajnë një 
rol të rëndësishëm në ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Është vlerësuar se mospërputhja 
ndërmjet njohurive nga universitetet dhe nevojave të tregut rrit periudhën e kalimit të një të 
sapodiplomuari në tregun e punës. Aktualisht, universitetet hartojnë programe, të cilat nuk 
janë mjaftueshëm në përputhje me nevojat e tregut të punës.

Për t’iu përgjigjur prioriteteve dhe objektivave kombëtarë të Strategjisë Kombëtare për 
Punësim	dhe	Aftësi,	programi	“Zhvillimi	i	Aftësive	për	Punësim”	(SD4E),	i	financuar	nga	qeveria	
zvicerane dhe i zbatuar nga UNDP, synon të kontribuojë në mënyrë sistemike që sistemi 
i AFP-së në Shqipëri dhe Shërbimi i Punësimit të furnizojnë tregun e punës me një forcë 
punëtore të aftë që kontribuon në zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës 
të vendit. Për rrjedhojë, UNDP ka nisur një studim me objektivin për të analizuar nevojat 
dhe mundësinë e shtrirjes së ofertës së arsimit dhe formimit profesional në nivelet pas të 
mesmes	(duke	përfshirë	AFP-në	në	nivelin	e	lartë),	si	dhe	për	të	identifikuar	potencialin	për	
rritjen e bashkëpunimit ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve të AFP-së në arsimin e 
lartë.

Ligji i ri për AFP-në (15/2017) parashikon një kontribut aktiv nga sektori privat, qoftë në 
përgatitjen dhe hartimin e programeve po ashtu dhe në ofrimin e tyre (përmes skemave 
të nxënit me bazë punën (WBL)). Në këtë kuadër, deri më tani roli i sektorit privat ka qenë 
nën	pritshmëritë.	 Kjo,	 së	bashku	me	 shtigjet	 dhe	mundësitë	 e	 kufizuara	për	 kategori	 të	
ndryshme (të diplomuarit nga AFP i mesëm i lartë, të diplomuarit nga shkollat e mesme të 
përgjithshme dhe të rriturit), ka bërë që oferta e AFP-së në nivelin pas të mesmes të mos 
jetë zhvilluar siç duhet, pavarësisht se nevoja për një ofertë të mirëzhvilluar është nënvizuar 
nga disa studime dhe përgjatë viteve janë bërë disa rregullime në kuadrin ligjor. Është 
tejet e nevojshme që të jepen rekomandime për politikat mbi mënyrën e përmirësimit të 
rëndësisë së programeve të arsimit dhe formimit profesional për tregun e punës, për sa i 
përket projektimit, realizueshmërisë dhe zbatimit të tyre. Këto rekomandime janë urgjente 
duke pasur parasysh faktin se aktualisht ka një numër të konsiderueshëm studentësh të 
regjistruar në programet profesionale pas të mesmes të ofruara nga institucionet e arsimit 
të lartë në Shqipëri, si dhe në programet e ofruara së fundmi në shkollat profesionale. Për 
më tepër, është rritur ndërgjegjësimi mbi faktin se sektori privat kërkon një nivel më të 
lartë aftësish në tregun e punës, diçka që është pranuar edhe nga institucionet e hartimit 
të politikave. 
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0.4. Metodologjia 

Siç është përmendur më sipër, programet pas arsimit të mesëm mund të ofrohen si nga 
shkollat dhe qendrat e arsimit profesional po ashtu dhe nga institucionet e arsimit të lartë. 
Ofrimi i tyre nga IAL-të është një proces i ri (nuk ka ende të diplomuar), dhe për rrjedhojë të 
dhënat	janë	të	kufizuara.	Diçka	e	tillë	vështirëson	analizën	dhe	ngre	pikëpyetje	mbi	rezultatet	
e mundshme të parakohshme. Nga ana tjetër, universitetet kanë përdorur dispozitat e ligjit 
“Për arsimin e lartë” (Ligji 80/2015) për të ofruar programe profesionale pas të mesmes. 
Përkatësisht, gjatë vitit akademik 2019-2020 u regjistruan rreth 3000 studentë në programet 
e arsimit profesional të nivelit pas të mesmes në universitete, krahasuar me numrin total prej 
19 000 studentësh të regjistruar në programet Bachelor. Për rrjedhojë, ky studim fokusohet 
në analizën e programeve pas të mesmes të arsimit të lartë.

Faza	 fillestare	 e	 studimit	 konsistoi	 në	 shqyrtimin	 e	 dokumentacionit,	 pra	 në	 shfrytëzimin	
e	të	dhënave	bibliografike	(kuadri	 ligjor	në	Shqipëri,	studimet	e	mëparshme	mbi	sistemin	
e AFP-së në Shqipëri, praktikat më të mira ndërkombëtare). Faza e dytë mbështetej në 
të dhënat nga aktorë të ndryshëm të programeve të arsimit dhe formimit profesional 
pas të mesmes (ofruesit, biznesmenët dhe hartuesit e politikave). Metodologjia e studimit 
përfshinte triangulimin e të dhënave ndërmjet burimeve të ndryshme përmes aplikimit të 
një metodologjie të përzier, përkatësisht faza sasiore (anketime me biznese nga tre sektorët 
e përzgjedhur dhe me ofruesit e programeve pas të mesmes) dhe faza cilësore (intervista 
gjysmë të strukturuara dhe një tryezë e rrumbullakët me grupin e fokusit).

Pas seksionit të të dhënave të përgjithshme, anketa për bizneset përfshinte pyetje mbi 
vlerësimin e përputhjes së aftësive me kërkesën dhe ofertën në tregun e punës për sektorin 
përkatës, mbi angazhimin aktual në programet pas të mesmes, incentivat e nevojshme, 
pengesat me të cilat përballen kompanitë dhe në fund një hapësirë për komente/sugjerime 
të hapura. Një pyetësor i dytë me pyetje të ngjashme iu shpërnda ofruesve të programeve 
profesionale pas të mesmes. Të dy pyetësorët u përgatitën në anglisht dhe më pas u përkthyen 
në shqip me qëllim që të kuptoheshin me lehtësi dhe të rritej përqindja e përgjigjeve. Për 
sa i përket anketës për bizneset, u përdor një teknikë kampionimi jorastësore me referim 
zinxhir ose “snowball (ortek bore)”. Pyetësorët u administruan online dhe u realizuan nga 
107 kompani dhe 12 ofrues në shtator/nëntor 2021. Më pas u realizuan intervista gjysmë 
të strukturuara (ballë për ballë ose përmes telefonit) me të anketuarit që kishin lënë të 
dhënat e tyre personale në anketën për bizneset dhe që ishin shprehur të interesuar për një 
diskutim të mëtejshëm.   

Gjetjet e anketimit u ndanë në takimin e tryezës së rrumbullakët me një grup fokusi prej më 
tepër se 40 pjesëmarrësish, dhe u fokusuan në:  
- mundësitë që të diplomuarit nga programet e arsimit të mesëm të lartë të 
 përftojnë aftësi teknike në nivele më të larta specializimi. 
- mundësitë për të diplomuarit nga arsimi i përgjithshëm. 
- të rriturit që janë aktualisht pjesë e tregut të punës dhe që kanë nevojë të 
 mësojnë aftësi të reja apo të përmirësojnë aftësitë aktuale.
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Të gjitha të dhënat janë analizuar në raport me dimensionet e shqyrtuara nga OECD në 
lidhje me çështjet politike, përkatësisht:
1. përgjigja ndaj nevojave të tregut të punës,
2. përfshirja, 
3. aksesi, 
4. orientimi i karrierës, 
5. qeverisja, 
6. cilësia e mësimdhënies, 
7. integrimi përmes të nxënit në vendin e punës, 
8. koordinimi me sektorë të tjerë të arsimit, 
9. vlerësimi.

Një	ndër	 kufizimet	e	 këtij	 studimi	 është	 fakti	 se	AFP-ja	pas	 të	mesmes,	 i	 cili	 rregullohet	
nga ligji 15/2017 (ligji “Për AFP-në”), nuk ka ende një ofertë gjithëpërfshirëse në shkollat 
dhe qendrat e arsimit profesional, krahasuar me ofertën në institucionet e arsimit të lartë. 
Pikërisht	ky	fakt	e	kufizon	anketimin	vetëm	në	ofertën	e	institucioneve	të	arsimit	të	lartë.	

Numri i shoqërive të anketuara në të tre sektorët (n=107) nuk është i konsiderueshëm në 
terma	statistikorë	por	ofron	një	kampion	të	mirë	që	mundëson	identifikimin	e	modeleve	dhe	
sjelljeve të bizneseve kundrejt sistemit aktual të AFP-së në Shqipëri.  Nuk dihet se në çfarë 
mase ka ndikuar COVID-19 në perceptimet e bizneseve. Të tre sektorët e përzgjedhur janë 
prekur ndjeshëm: sektori i turizmit është goditur veçanërisht rëndë dhe mund të mos ketë 
perceptime shumë optimiste për momentin. Nga ana tjetër, sektori i TIK-ut ka përjetuar 
rritje. Pandemia e ka vënë fort theksin te nevoja për njohuri bazë dixhitale si dhe aftësi 
dixhitale, jo vetëm për personat që do të bëhen pjesë e forcës punëtore por edhe për ata që 
janë aktualisht të punësuar. Për këtë arsye, përgjigjet mund të jenë të ndryshme krahasuar 
me një situatë normale (punë si zakonisht).
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1.	 Praktikat	ndërkombëtare	në	ofrimin	e	AFP-së	
pas të mesëm dhe të lartë

Duke pasur parasysh se arsimi dhe formimi pas të mesmes në Shqipëri është ende në fazën 
embrionale, synimi i kësaj përmbledhjeje të praktikave ndërkombëtare është i dyanshëm:
1.	 Të	identifikojë	aspektet	pozitive	të	këtyre	sistemeve	kombëtare,	të	cilat	mund	të	jenë
 të përshtatshme dhe mund të replikohen në kontekstin shqiptar
2.	 Të	identifikojë	mangësitë	që	mund	të	shmangen	duke	pasur	parasysh	se	sistemi	
	 i	arsimit	dhe	formimit	pas	të	mesmes	në	Shqipëri	është	ende	në	hapat	fillestarë

Aspektet	pozitive	dhe	kufizimet	e	identifikuara	deri	më	tani	shfaqen	më	së	miri	në	rastin	
e programeve holandeze, ku për AFP-në pas të mesmes (që përkon me nivelin 5 të KEK) 
përdoret termi programe të studimeve për Diplomë Profesionale (DP), të cilat ofrohen nga 
Hogescholen (HBO, të krahasueshme me kolegjet teknike në Gjermani). Në vijim jepet 
fillimisht	një	panoramë	e	përgjithshme	e	sistemit	arsimor	dhe	më	pas	diskutohen	programet	
e studimeve për Diplomë Profesionale.

1.1. AFP në Holandë – Diplomat Profesionale

Diploma Profesionale (DP) u prezantua ligjërisht në kuadër të strukturës së programit për 
HBO (hoger beroepsonderwijs – arsimi i lartë profesional) në vitin 2007. DP-të janë një 
program arsimor dyvjeçar me kohë të pjesshme, që përfundojnë me marrjen e një diplome. 
Përmes kësaj diplome, një person mund të hyjë në vitin e 3-të të një programi 4-vjeçar 
Bachelor. Studimet për Diplomë Profesionale organizohen kryesisht nga kolegjet holandeze 
por edhe nga ofrues privatë si NCOI (www.ncoi.nl). 

Programi i studimeve për Diplomë Profesionale është ofruar në mënyrë të pavarur që nga 
viti 2018. Qëllimi kryesor i këtij programi është të përgatisë studentët për tregun e punës 
brenda një periudhe kohore më të shkurtër. Kriteri i pranimit është diploma e arsimit të 
mesëm të përgjithshëm (HAVO - Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) ose diploma e 
arsimit	të	mesëm	të	aplikuar	(MBO	-	Middelbaar	Beroeps	Onderwijs)	(niveli	4	i	kualifikimit).	
Ky program ka 120 kredite sipas ECTS. Të diplomuarit përftojnë një nivel (niveli 5 i KEK) 
ndërmjet MBO-4 dhe HBO. Programi i studimeve për Diplomë Profesionale është për 
studentët që kanë përfunduar shkollën e mesme (MBO, HAVO) si dhe për punonjësit që 
dëshirojnë të vazhdojnë studimet dhe që preferojnë kurse me kohë të pjesshme, me qëllim 
që të ndërthurin punën dhe studimet. Në këtë mënyrë ata marrin një diplomë dhe fuqizojnë 
pozicionin e tyre në tregun e punës. Në përgjithësi, punëdhënësit i mbështesin punonjësit e 
tyre që të formalizojnë aftësitë dhe të marrin një diplomë.

Aspektet kryesore të DP-së janë: 
1. Pas dy vitesh studentët kanë një diplomë të praktikës profesionale. Studentët e rinj
 mund të punësohen menjëherë pasi gjatë studimeve kanë mësuar se si funksionojnë
 gjërat në vendin e punës. Ata përftojnë njohuri, përvojë dhe një diplomë të arsimit 
 të lartë profesional.
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2. Studimet për Diplomë Profesionale realizohen me kompani dhe institucione të fushës
 përkatëse. Studentët mësojnë bazuar në çështje praktike dhe mësojnë se çfarë
 nevojitet për t’u bërë një profesionist me vlerë. Vetë mësuesit kanë përvojë praktike. 
3. Diploma Profesionale krijon mundësinë e marrjes së një diplome Bachelor në fushën
 përkatëse. Studentët që kanë një diplomë të tillë mund të hyjnë në vitin e 3-të të
 nivelit Bachelor dhe pas dy vitesh studime mund të marrin një diplomë Bachelor.
Në	 total,	HBO-të	e	financuara	nga	sektori	publik	ofruan	226	programe	ndërsa	HBO-të	e	
sektorit privat ofruan 257 programe. 

Për	 shkak	 të	 mungesës	 së	 personelit	 të	 kualifikuar	 në	 Holandë,	 studimet	 për	 Diplomë	
Profesionale	janë	planifikuar	zakonisht	për	sektorët	me	kërkesë	të	lartë	për	punonjës	(por	jo	
gjithmonë). Këto studime janë opsione për studentët e diplomuar nga MBO që të vazhdojnë 
një drejtim të mbështetur te praktika. Studentët që duan të ndjekin një drejtim dual 
shpeshherë janë më të motivuar. Zakonisht, ata nuk janë të kënaqur me diplomën e tyre, 
dëshirojnë të zhvillohen në punën dhe karrierën e tyre dhe e dinë se i nevojitet një diplomë 
shtesë. Edhe pse iniciativat vijnë nga individët, në përgjithësi kompanitë janë të përfshira dhe 
mbështesin studentët (kostot e arsimimit, negociata mbi kompensimin e pagës për kohën 
që studentët kalojnë në shkollë, përshtatja e detyrave mësimore të studentëve etj.). Një 
përfitim	për	individët	është	se	përmes	marrjes	së	një	Diplome	Profesionale,	punëdhënësit	e	
ardhshëm kuptojnë se aplikanti është i interesuar të rritet dhe të mësojë. 
Një vlerësim i vitit 2019 i sistemit të arsimit të DP-së  prezantoi një sërë çështjesh kyçe:
- Programet e DP-së kanë nisur në vitin 2006, megjithatë punëdhënësit dhe 
departamentet e burimeve njerëzore vazhdojnë të mos kenë shumë njohuri rreth tyre.
- Oferta e programeve në DP dominohet nga 4 kolegje (Hogescholen). Përvoja ka treguar 
se kolegjet e tjera nuk i ka dhënë prioritet të lartë zhvillimit të DP-së. Megjithatë, situata po 
ndryshon.
- Përqindja e studentëve në sistemin me kohë të pjesshme (dual) është ende e ulët, siç 
tregohet	në	figurën	më	poshtë	(blu	e	errët	=	kohë	të	plotë,	blu	e	hapur	=	kohë	të	pjesshme	
dhe portokalli = dual). Figura në vijim i referohet numrit të studentëve në vitin e 1-rë të DP-së.

Figura 1 – Përqindja e programeve duale në studimet për Diplomë Profesionale në Holandë 
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- Gjatë periudhës 2018-2019, përqindja e programeve për DP u rrit me 50-100%, pasi 
 më shumë HBO dhe institucione private nisën të ofronin programe të tilla arsimore.
- Shumë studentë me kohë të plotë (në fakt, shumica prej tyre) nuk e përfundojnë 
 programin e studimeve për Diplomë Profesionale. Ndërsa numri i studentëve 
 në sistemin me kohë të pjesshme dhe atë dual që e përfundojnë këtë program 
 është më i lartë. Kjo vjen si pasojë e motivimit dhe pjekurisë së studentëve, dhe 
 si pasojë e strukturës sociale dhe të të nxënit që ofrohet nga kompanitë. 

Numri total i studentëve në DP është ende i ulët krahasuar me numrin e studentëve në 
arsimin e zakonshëm HBO. Kjo vjen si pasojë e disa arsyeve, krahas njohurisë relativisht të 
ulët mbi këto programe, siç është përmendur më parë. Shpeshherë, kurset në DP zgjidhen 
nga persona që janë të punësuar dhe dëshirojnë të ritrajnohen (të marrin aftësi të reja, një 
diplomë). Duket se përqindja e grave që ndjekin një program të studimeve për Diplomë 
Profesionale është rritur në mënyrë sistematike gjatë viteve të fundit; aktualisht, pothuajse 
dy e treta e studentëve në një program me kohë të plotë janë gra. Një nga arsyet që lidhet 
me këtë fakt është kërkesa e lartë për punë në sektorin e kujdesit shëndetësor.
Është interesant fakti se mosha mesatare e studentëve në sektorin privat është shumë më 
e lartë se mosha mesatare në institutet arsimore publike.  Kjo lidhet gjithashtu edhe me 
bashkëpunimin me kompanitë. Bashkëpunimi i kompanive në programet arsimore ndryshon 
ndjeshëm. Në disa raste, kompanitë nuk kanë asnjë ndikim te oferta. Në institucionet arsimore 
të sektorit privat, marrëdhënia ndërmjet kompanive dhe arsimit është më e mirë se sa në 
rastin e institucioneve të sektorit publik, ekziston një kulturë më e orientuar drejt biznesit, 
studentët ndjekin një sistem të të nxënit dual dhe kompanitë kontribuojnë në procesin e të 
nxënit të studentëve. Një tjetër faktor është se institucionet private i punësojnë pjesëtarët 
e	 stafit	mësimdhënës	me	 kohë	 të	 pjesshme	 dhe	 zgjedhin	 profesionistë	 të	 cilët	 punojnë	
praktikisht dhe dëshirojnë të ndajnë njohuritë e tyre me persona më të rinj. 
Për ta përmbledhur, Holanda konsiderohet shpeshherë si një praktikë e mirë për DP, 
megjithatë niveli i pjesëmarrjes vazhdon të jetë i ulët, përqindja e studentëve që përfundojnë 
studimet mbetet problematike dhe diplomat nuk njihen mjaftueshëm nga punëdhënësit. 
Këto aspekte janë duke u shqyrtuar aktualisht nga ofruesit e arsimit.
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1.2. AFP në Zvicër 

Ka një sërë arsyesh se pse Zvicra mund të konsiderohet si një praktikë e mirë kur bëhet 
fjalë për Arsimin dhe Formimin Profesional, duke përfshirë për programet pas të mesmes, 
por një nga treguesit më domethënës është përqindja e lartë e nxënësve që zgjedhin AFP-
në në vend të arsimit të përgjithshëm (70% / 30%). Kjo pasqyron imazhin tejet pozitiv të 
sistemit	si	dhe	është	një	dëshmi	e	efikasitetit	të	tij.

Hoeckel, K., S. Field dhe W.N. Grubb (2009)  në raportin e tyre “Një studim mbi njohuritë e 
nevojshme për punë” rendisin një sërë faktorësh që kontribuojnë në mirëfunksionimin e 
sistemit të AFP-së në Zvicër, ku përfshihen:
- përfshirja e fortë e kompanive (programet janë të orientuara fuqimisht 
 drejt punëdhënësit dhe procesi i të mësuarit në biznes (termi zviceran për të 
 nxënit me bazë punën) është mjaft i integruar me arsimin me bazë shkollën)
- sistemi është i mirëpajisur me burime (qoftë për sa i përket burimeve njerëzore, 
 si p.sh. mësues të trajnuar, testues etj., po ashtu dhe për sa i përket pajisjeve)
- sistemi është i mirëstrukturuar për sa i përket kontrollit të cilësisë dhe këshillimit 
 për karrierën, 
- dhe më e rëndësishmja, ka një lëvizshmëri shumë të lartë çka ofron një sërë opsionesh
 për të diplomuarit nga AFP-ja që të bëhen pjesë e programeve të arsimit të lartë dhe
 programeve të tjera të ngjashme akademike (edhe pse mund të aplikohen kritere
 shtesë), me qëllim që të kenë gjithmonë mundësi përmirësimi. 

Megjithatë,	duke	qenë	se	Zvicra	është	konfederatë,	sfidë	mbetet	integrimi	i	vazhdueshëm	
i programeve të AFP-së në kantone të ndryshme (të cilat kanë një nivel të lartë pavarësie 
dhe shumë kompetenca), por gjithashtu edhe garantimi i krahasueshmërisë në nivel 
ndërkombëtar. Duke pasur parasysh këtë fakt, paketa e praktikave profesionale e BE-së  
(2021) konstaton se në vitin 2014 Këshilli Federal i Zvicrës krijoi një kornizë kombëtare të 
kualifikimeve	për	AFP-në,	e	cila	përfshin	730	kualifikime	formale	të	AFP-së	fillestare	dhe	të	
arsimit të lartë profesional.

Sipas raportimeve, në Zvicër, bashkëpunimi ndërmjet kompanive dhe institucioneve të 
arsimit daton një shekull më parë, kështu që është e kuptueshme se pse ka shumë pak 
vende, madje edhe në OECD, të cilat mund të krahasohen me rastin e Zvicrës. Megjithatë, 
disa aspekte konceptuale mund të shërbejnë si parime udhëzuese edhe për vende të tjera, 
me qëllim që të përmbushet në thelb nevoja për një sistem dual real dhe të përshtatshëm 
(të nxënit me bazë punën dhe shkollën), të shoqëruar me masa shtesë, të tilla si kontrolli i 
cilësisë, këshillimi për karrierën dhe më e rëndësishmja aksesi horizontal dhe vertikal në të 
gjithë sistemin.
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1.3.	Sistemi	i	AFP-së	në	Austri	

Sistemi i AFP-së në Austri konsiderohet në shumë aspekte si një praktikë e mirë, duke 
pasur parasysh numrin e lartë dhe në rritje të studentëve në programet e AFP-së dhe në 
universitetet e shkencave të aplikuara (Fachhochschulen). Në studimet e OECD mbi Arsimin 
dhe Formimin Profesional – Mesazhet kryesore dhe raportet e vendeve, paraqiten dy 
raporte mbi sistemin e AFP-së në Austri, “Një studim mbi njohuritë e nevojshme për punë” 
nga K. Hoeckl  dhe “Një studim mbi aftësitë pas shkollës” nga P. Musset. 

Edhe pse këto studime kanë tendencën të konvergojnë mbi disa aspekte pozitive të sistemit 
austriak, veçanërisht për sa i përket rolit të partnerëve socialë, ato përmbajnë edhe disa 
gjetje kontradiktore. Hoeckl raporton se ekzistojnë një sërë opsionesh që lidhin AFP-në 
me arsimin e lartë, kryesisht  BRP (Berufsreifeprüfung – Matura Shtetërore Profesionale). 
Megjithatë,	kjo	vihet	në	dyshim	në	studimin	e	Musset,	i	cili	nënvizon	dy	sfida	thelbësore.	

- edhe pse formalisht studentët pa diplomë mature (praktikantët) mund të kenë akses 
në arsimin e lartë, diçka e tillë aplikohet pak në praktikë. Ky vëzhgim është mbështetur 
nga studimi i Tritscher-Archan et al (2015) për paketën e praktikave profesionale. “Në 
Fachhochschulen (FH, universiteti i shkencave të aplikuara) të diplomuarit nga praktikat 
profesionale kanë gjithashtu akses në provimet e pranimit në arsimin e lartë pasi kanë një 
kualifikim	në	AFP.	Megjithatë,	vetëm	rreth	6%	e	studentëve	në	këto	universitete	kanë	marrë	
një BRP.”  
- Në përgjithësi, të diplomuarit nga AFP zgjedhin universitetin e shkencave të aplikuara 
(Fachhochschulen) për të vazhduar arsimin e lartë. Megjithatë, ata përballen me vështirësi 
për	sa	i	përket	njohjes	së	plotë	të	kualifikimit	të	tyre	në	AFP.	
Gjithashtu, ekziston një mospërputhje e vogël për sa i përket vlerësimit të modelit të të 
nxënit me bazë punën, i cili vlerësohet si mjaft efektiv në një studim ndërsa në studimin 
tjetër, edhe pse pranohet se është mjaft i përhapur dhe i mirëstrukturuar, nënvizohet se nuk 
është i detyrueshëm dhe nuk është i integruar në standardet e cilësisë. 
Një	tjetër	sfidë	e	identifikuar	është	nevoja	për	të	përmirësuar	këshillimin	për	karrierën	dhe	
për të zgjeruar gamën e studentëve që kanë akses në një këshillim të përshtatshëm për 
karrierën.  “Edhe pse ka rreth 200 praktika profesionale, të rinjtë kanë tendencën të zgjedhin 
vetëm një gamë të caktuar praktikash profesionale. Orientimi dhe këshillimi profesional 
duhet ta trajtojë këtë tendencë.”  

Megjithatë, ajo çka bie në sy është përfshirja intensive e partnerëve socialë në sistemin e 
AFP-së në Austri. Në mënyrë të ngjashme me rastin e Zvicrës, ata janë të përfshirë në një 
masë të madhe në pothuajse çdo aspekt të arsimit dhe formimit profesional, jo vetëm në 
projektimin, ofrimin dhe vlerësimin e programeve, por gjithashtu edhe në parashikimin e 
nevojave të ardhshme, si dhe në marrjen e iniciativave dhe dhënien e propozimeve për 
zhvillimin e programeve të reja të AFP-së. 
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2. Analiza e kuadrit rregullator

Duke qenë se programet e AFP-së pas të mesmes ofrohen nga institucionet e arsimit të lartë 
dhe institucionet e AFP-së, qeverisja e tyre rregullohet nga disa ligje dhe akte nënligjore, të 
tilla si ligji “Për arsimin e lartë” (2015), ligji “Për arsimin dhe formimin profesional” (2017) dhe 
ligji “Për KSHK-në” (2010, i ndryshuar në vitin 2018), si dhe nga aktet përkatëse nënligjore të 
të tre ligjeve. Sipas kuadrit ligjor, qeverisja e AFP-së, ashtu si qeverisja e sistemit të arsimit në 
përgjithësi, është kryesisht në duart e qeverisë, agjencive kombëtare, IAL-ve dhe ofruesve 
publikë të AFP-së.  Ka dy ministri përgjegjëse për arsimin dhe formimin profesional pas arsimit 
të mesëm. Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) është përgjegjëse për sistemin e arsimit të 
lartë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) është përgjegjëse për sistemin e AFP-
së.

MAS është kryesisht përgjegjëse për:
- Formulimin e politikave kombëtare për arsimin e përgjithshëm, arsimin e lartë 
 dhe kërkimin shkencor;
- Zhvillimin e kuadrit ligjor dhe monitorimin e zbatimit të tij;
-	 Miratimin	e	kualifikimeve	pas	arsimit	të	mesëm	në	nivel	kombëtar,	si	dhe	për	
 hapjen dhe mbylljen e institucioneve të arsimit të lartë dhe të këtyre programeve 
 në institucionet e arsimit të lartë;

Agjencitë/institucionet e mëposhtme janë nën varësinë e MAS:
1. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë dhe Akreditimit në Arsimin e Lartë/ASCAL 
 (sigurimi i cilësisë dhe akreditimi);
2. Qendra e Shërbimeve Arsimore/QSHA (regjistrimi i studentëve); 
3. Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar/ASCAP (sigurimi i cilësisë 
 në arsimin e përgjithshëm);
4.	 Agjencia	e	Financimit	të	Arsimit	të	Lartë	(përgjegjëse	për	financimin	e	
 institucioneve publike të arsimit të lartë dhe programeve studimore);
5. Agjencia e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (agjencia përgjegjëse për 
	 kërkimin	shkencor	dhe	inovacionin)	nuk	ka	funksion	specifik	që	lidhet	me	AFP-në	
 pas të mesmes;
6. Rrjeti Akademik Shqiptar - UAlbania (aplikimi dhe shërbimet e caktimit në 
 universitet etj.).
Organet këshillimore, përkatësisht Këshillat Kombëtarë për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin 
Shkencor dhe Këshilli Kombëtar për Arsimin Parauniversitar, janë nën varësinë e MAS.

MFE realizon të njëjtat detyra në bashkëpunim me agjencitë/institucionet në varësi të saj 
përgjegjëse për programet e AFP-5 të ofruara nga shkollat e AFP-së dhe QSHF-të. 

Në përputhje me ligjin 15/201737, MFE ka kompetencat në vijim:
a) harton politikat në fushën e AFP-së, si dhe monitoron zbatimin e tyre;

2.1. Kuadri institucional dhe i qeverisjes
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b) harton dhe propozon kuadrin ligjor në fushën e AFP-së;
c) monitoron dhe garanton cilësinë në sistemin e AFP-së;
d)	siguron	burimet	e	nevojshme	njerëzore,	financiare	dhe	logjistike	për	funksionimin	e
AFP-së;
e) bashkëpunon me partnerët socialë në fushën e AFP-së;
f) koordinon bashkëpunimin me institucionet e tjera në nivel qendror, të cilat janë përgjegjëse
për	aspektet	specifike	të	AFP-së;
g) miraton hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e ofruesve publikë të AFP-së, në përputhje me
kriteret dhe procedurat e përcaktuara nga një Vendim i Këshillit të Ministrave;
h) bashkëpunon me Qendrën Kombëtare të Biznesit në procesin e licencimit 
të ofruesve privatë të AFP-së; 
i)	miraton	hapjen	dhe	mbylljen	e	programeve,	bazuar	në	kualifikimet	kombëtare,
të ofruara nga ofruesit publikë të AFP-së;
j) miraton procedurat për njohjen e njohurive të mëparshme;
k) koordinon partnerët vendas dhe ndërkombëtarë që operojnë dhe kontribuojnë në fushën
e AFP-së;
l)	miraton	dokumentet	bazë	të	kualifikimeve	profesionale	në	nivel	kombëtar;
m) përcakton procedurat për njohjen e të nxënit dhe praktikave profesionale të
niveleve	2	deri	në	5	të	Kornizës	Shqiptare	të	Kualifikimeve,	duke	përfshirë	ato	të	përftuara	
jashtë shtetit;
n)	 përcakton	 procedurat	 për	 njohjen	 e	 kualifikimeve	 profesionale	 për	 profesionet	 e	
rregulluara, në përputhje me direktivat e Bashkimit Evropian.

MFE punon ngushtësisht me institucione të tjera në nivel qendror, si Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë (MASR) dhe institucionet në varësi të saj (Agjencia për Sigurimin e Cilësisë 
në Arsimin Parauniversitar dhe Qendra për Shërbimet Arsimore), mbi çështjet që lidhen me 
arsimin profesional dhe AFP-në gjithëpërfshirëse pas të mesmes, të tilla si rekrutimi dhe 
zhvillimi i vazhdueshëm profesional i mësuesve të lëndëve të arsimit të përgjithshëm ose 
organizimi i provimeve të maturës për studentët e arsimit të mesëm profesional.

MFE ka nën varësinë e saj dy agjenci kombëtare, të cilat luajnë një rol kyç në zhvillimin, 
menaxhimin, monitorimin dhe sigurimin e cilësisë së arsimit dhe formimit profesional: 
Agjencia	Kombëtare	e	Arsimit,	Formimit	Profesional	dhe	Kualifikimeve	(AKAFPK)	dhe	Agjencia	
Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA). Sipas ligjit, roli i AKAFPK-së është krijimi i një 
sistemi	të	unifikuar	kombëtar	të	kualifikimeve	profesionale	bazuar	në	KSHK,	i	cili	mbështet	
përshtatjen e programeve të formimit me nevojat e tregut të punës. Për të realizuar këtë rol, 
AKAFPK është përgjegjëse për zhvillimin dhe rishikimin e Listës Kombëtare të Profesioneve, 
të standardeve profesionale, të standardeve të vlerësimit dhe të skeletkurrikulave në 
nivel kombëtar për nivelet 2 deri në 5 të KSHK-së, për akreditimin e ofruesve të formimit 
profesional dhe për organizimin e zhvillimit të vazhdueshëm profesional, ndërsa AKPA është 
përgjegjëse	për	mbajtjen	e	një	regjistri	me	certifikatat	përfundimtare	dhe	suplementet	e	
tyre të lëshuara nga ofruesit e AFP-së, si dhe për gjurmimin e të diplomuarve nga AFP-ja.



23

Programet profesionale pas të mesmes ofrohen në Shqipëri si pjesë e nivelit 5 të KSHK-së 
dhe KEK-së, nga institucionet e arsimit të lartë (IAL) dhe nga shkollat e mesme profesionale/
qendrat shumëfunksionale të arsimit dhe formimit profesional (QSHF) (ofruesit e AFP-së). 
Niveli 5 i KSHK-së rregullohet kryesisht nga tri ligje dhe aktet nënligjore shoqëruese (vendimet 
qeveritare dhe dekretet ministrore), përkatësisht:
1. Ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë”, për programet e studimit të AFP-5 që ofrohen 
nga IAL-të;  (pjesa pas të mesmes e arsimit të lartë, siç është përcaktuar më sipër) 
2. Ligji nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional”, për programet e AFP-5 që 
ofrohen nga kolegjet profesionale dhe QSHF-të  (sistemi i AFP-së). (pas të mesmes, jo të 
arsimit të lartë);
3.	 Ligji	“Për	Kornizën	Shqiptare	të	Kualifikimeve	(KSHK)”,	i	cili	strukturon	kualifikimet	që	i	
përkasin	nivelit	5	(i	ngjashëm	me	Kornizën	Evropiane	të	Kualifikimeve	-	KEK),	të	ofruara	nga	
të dy llojet e institucioneve, pra nga IAL-të dhe ofruesit e AFP-së. 
Ekzistojnë një sërë vendimesh të Këshillit të Ministrave dhe udhëzime të ministrit (akte 
nënligjore), të cilat rrjedhin nga tre ligjet e përmendura më sipër dhe rregullojnë aspekte 
të ndryshme të programeve të AFP-së pas të mesmes. Këto akte nënligjore janë gjithashtu 
pjesë e analizës së kuadrit ligjor aktual për AFP-në në Shqipëri.

a) Përfshirja dhe aksesi në programet e arsimit profesional pas të mesmes
Ligji “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë” (80/2015) e 
përkufizon	arsimin	e	lartë	profesional	si	“arsimi	profesional	i	lartë”.	Sipas	këtij	ligji,	të	gjitha	
llojet e institucioneve të arsimit të lartë (IAL) mund të ofrojnë programe studimi të arsimit të 
lartë profesional. Për më tepër, sipas këtij ligji, një nga llojet e IAL-ve, përkatësisht “Kolegjet 
Profesionale të Larta” mund të ofrojnë vetëm programe studimi profesionale dyvjeçare (të 
nivelit pas të mesmes ose të “arsimit dhe formimit profesional”). Në vijim, ky ligj parashikon 
programin e studimit Master Profesional (MP), së bashku me karakteristikat e tij kryesore dhe 
e krahason me programin e studimit Master i Shkencave (MSc). Neni 81 i ligjit “Për arsimin 
e lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë” parashikon se të gjitha llojet e 
IAL-ve mund të ofrojnë kurse trajnimi të avancuara profesionale në formën e të nxënit gjatë 
të	gjithë	jetës.	Në	përfundim	të	këtyre	kurseve	merret	një	certifikate	e	arsimit	profesional.	

Ligji “Për arsimin e lartë” parashikon vetëm një lloj studimi Bachelor si një diplomë universitare 
e nivelit ose ciklit të 1-rë, në përputhje me standardet e Bolonjës, me të paktën 180 kredite 
sipas	ECTS	dhe	me	kohëzgjatje	3	vite	ose	6	semestra.	Kjo	diplomë	përkufizohet	vetëm	si	
“Bachelor”, pra jo si “Bachelor i Shkencave” ose “Bachelor i Arteve” ose “Bachelor Profesional” 
siç ndodh në shumë vende të tjera evropiane dhe në SHBA. 

Ligji “Për arsimin dhe formimin profesional” (15/2017) përcakton se qendrat shumëfunksionale 
të arsimit dhe formimit profesional (QSHF) mund të ofrojnë programe të arsimit dhe 
formimit profesional pas të mesmes jo të lartë, por nuk parashikon asnjë dispozitë tjetër 
specifike	lidhur	me	këtë	nivel	arsimimi.	Për	më	tepër,	ligji	përcakton	se	Agjencia	Kombëtare	
e	Arsimit,	Formimit	Profesional	dhe	Kualifikimeve	(AKAFPK)	është	përgjegjëse	për	zhvillimin	
e	standardeve	të	kualifikimeve,	standardeve	të	vlerësimit	për	kualifikimet	profesionale	të	

2.2. Kuadri ligjor
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nivelit 5, si dhe për zhvillimin e skeletkurrikulave përkatëse të programeve të AFP-së pas të 
mesmes (jo pjesë e arsimit të lartë), të AFP-së, të cilat mund të ofrohen nga ofruesit e AFP-
së (shkollat profesionale, qendrat shumëfunksionale të AFP-së). 

Ofruesit e AFP-së kanë përgatitur tashmë ofertën e programeve të AFP-së pas arsim të 
mesëm, por aktualisht ofrohen vetëm tri programe dhe ende nuk ka dalë brezi i parë i 
të diplomuarve. Rrjedhimisht, për momentin nuk është e mundur që të analizohen. Për 
rrjedhojë, analiza jonë në këtë raport bazohet kryesisht në programet pas të mesme të 
zbatuara dhe në proces (të ofruara nga IAL-të).

Diploma e Maturës Shtetërore, e cila përftohet në përfundim të gjimnazit të përgjithshëm 
apo shkollës së mesme profesionale (kolegjet e AFP-së) është kriteri kryesor për regjistrimin 
në programet e AFP-së të ofruara nga IAL-të si dhe nga sistemi i AFP-së.  Nga kjo pikëpamje, 
kriteri për të pasur diplomën e MATURËS me qëllim regjistrimin në programet e AFP-së pas 
të mesmes, të paktën në ato programe, të cilat nuk janë pjesë e arsimit të lartë, mund 
të konsiderohet si një kriter relativisht i lartë krahasuar me vendet e tjera  . Në sistemet 
arsimore të vendeve të tjera (Gjermani, Austri, Zvicër, Holandë, Serbi) diploma e Maturës 
nuk është domosdoshmëri për regjistrimin në programe të AFP-së pas të mesmes. Kjo do 
të thotë se vetëm të diplomuarit nga shkollat e mesme dhe të diplomuarit nga shkollat e 
mesme profesionale, të cilët zotërojnë një diplomë të Maturës Shtetërore ose të Maturës 
Shtetërore	Profesionale,	mund	të	kenë	akses	në	këtë	nivel.	Praktikisht,	kjo	përbën	një	kufizim	
të konsiderueshëm për të diplomuarit e tjerë nga shkollat e mesme të AFP-së në Shqipëri, 
të	 cilët	 kanë	 kaluar	 vetëm	 provimet	 përfundimtare	 të	 shkollës	 përkatëse	 (Certifikata	 e	
Kualifikimit	Profesional,	niveli	4	i	KSHK-së),4	për	të	pasur	akses	në	kualifikimet	profesionale	
të ofruara në AFP-në pas të mesmes.

Rekomandim: Bazuar në përvojat e vendeve të tjera lidhur me kriteret e pranimit në 
programet e AFP-së pas të mesmes 5, këshillohet të rishqyrtohet nëse marrja e provimeve 
përfundimtare (teorike dhe praktike) është një kriter i mjaftueshëm që të diplomuarve nga 
AFP i mesëm i lartë t’u garantohet akses në arsimin dhe formimin profesional pas të mesëm 
jo të lartë që ofrohet nga ofruesit e APF-së. Për këtë qëllim, krahas provimeve përfundimtare 
të shkollës, mund të përshtaten kritere të tjera që lidhen me lëndët profesionale dhe me 
aftësitë praktike, madje edhe një provim pranimi. Kjo mund të reduktojë gjithashtu presionin 
e studentëve të arsimit profesional për të marrë detyrimisht Provimin e Maturës Profesionale. 
Kjo nënkupton se mund të përcaktohen dhe shtjellohen më qartë procedurat e pranimit në 
programet e AFP-së pas të mesmes (jo pjesë e arsimit të lartë), për sa u përket kritereve 
dhe procesit të përzgjedhjes. 

Në krahun tjetër, në Shqipëri aplikimi për programet e studimit të arsimit të lartë dhe 
shpërndarja e kuotave të studimit është e organizuar në nivel qendror dhe realizohet 
përmes një agjencie kombëtare, përkatësisht Rrjeti Akademik Shqiptar. Kjo do të thotë se 
të diplomuarit nga shkollat e mesme aplikojnë dhe më pas renditen sipas notës mesatare të 
agreguar (më konkretisht, mblidhen notat e të tre viteve të gjimnazit dhe notat e provimeve 
të maturës, bazuar në peshën përkatëse të tyre). Bazuar në numrin e disponueshëm të 
kuotave të studimit, aplikantët pranohen në programet përkatëse të studimit, në përputhje 
me listën e renditjes. Çdo vit, qeveria shqiptare përcakton nivelin minimal të mesatares së 
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notave për pranimin në studimet Bachelor (niveli 6 i KEK-së) (këtë viti, për shembull, > 6,5). 
Kjo do të thotë se të diplomuarit nga shkollat e mesme, të cilët kanë një mesatare notash 
më të ulët se 6,5, mund të aplikojnë vetëm për një program akademik pas të mesëm. Kjo 
rregullore mund të dëmtojë imazhin e sistemit pas të mesmes, pasi krijon përshtypjen se ky 
nivel është vetëm për studentët e diplomuar me rezultate jo shumë të mira nga shkolla e 
mesme, edhe pse në realitet nuk ndodh kështu.

Siç u përshkrua më sipër, aplikantët mund të pranohen në programet pas të mesmes, 
pjesë	e	ciklit	të	arsimit	të	lartë	vetëm	duke	pasur	kualifikimin	për	pranimin	në	universitetin	
shtetëror. Nëse numri i aplikantëve është shumë më i lartë se numri i kuotave të studimit, 
ofruesi i AFP-së mund të përfshijë gjithashtu një test për aftësitë e studentëve që kanë 
aplikuar për në studimet AFP-5 (udhëzim i Ministrit, akt nënligjor, 2021)  

Rekomandim: Një proces i tillë i centralizuar dhe i ngurtë pranimi vështirëson aksesin e 
grupeve të ndryshme të synuara, veçanërisht të të rriturve. Të nxënit gjatë gjithë jetës dhe 
përshtatja me kërkesën e forcës aktuale punëtore për të mësuar aftësi të reja apo për të 
përmirësuar aftësitë aktuale, mund të kenë një ndikim të konsiderueshëm në reduktimin e 
mangësive në aftësi. Për më tepër, një ofertë e ngurtë redukton aftësinë e sistemit për t’iu 
përshtatur në mënyrë proaktive nevojave të tregut. Për rrjedhojë, kuadri rregullator duhet 
të rishikojë dispozitat aktuale mbi procedurat e pranimit në programet pas të mesmes 
të arsimit të lartë ose në programet e ciklit të shkurtër të arsimit të lartë, me qëllim që të 
lehtësojë	aksesin	e	kategorive	të	ndryshme	përfituese	të	studentëve	të	ardhshëm.

b) Përgjigja ndaj nevojave të tregut të punës
Përgjigja e programeve pas të mesmes të AFP-së ndaj nevojave të tregut të punës mund 
të vlerësohet duke analizuar metodologjinë e hartimit, zhvillimit, validimit dhe miratimit të 
këtyre	 programeve	 (zhvillimi	 i	 standardeve	 të	 kualifikimit,	 standardeve	 të	 vlerësimit	 dhe	
kurrikulave, si dhe i procedurave zyrtare të miratimit). Vendimi i Këshillit të Ministrave (VKM) 
41/2018   (i ndryshuar me VKM-në 879/2019), i bazuar në ligjin “Për arsimin e lartë” (80/2015), 
përcakton kriteret (ose elementët) për strukturën dhe standardet e programeve të studimit 
(duke përfshirë të programeve akademike pas arsimit të mesëm). 

Në praktikë, institucionet e arsimit të lartë zhvillojnë programe e arsimit pas të mesëm 
bazuar në ligjin dhe vendimin e përmendur më sipër, pasi kanë realizuar një analizë të 
tregut të punës. Aplikimi i dorëzuar nga institucionet e arsimit të lartë për të nisur ofrimin 
e	 një	 programi,	 shqyrtohet	 fillimisht	mbi	 bazën	 e	 analizës	 së	 tregut	 të	 punës.	 	Më	 pas,	
nis vlerësimi i ekspertëve të pavarur mbi përmbushjen e kritereve të tjera akademike të 
parashikuara në vendimin e përmendur më sipër. Deri më tani, në Shqipëri nuk ka organe 
apo autoritete/komitete që të realizojnë analizën e tregut të punës për sektorë të ndryshëm 
të arsimit të lartë. Vetëm dy vite më parë u miratuan Komitetet Sektoriale të Aftësive (KSA).  
Për rrjedhojë, institucionet e arsimit të lartë dhe ofrues të tjerë kërkojnë dhe përdorin analizat 
e tregut të punës të përgatitura më parë nga institucionet kërkimore.  Parashikohet se tani 
që janë ngritur KSA-të, produkti i punës së tyre do të shërbejë për të informuar jo vetëm 
ofertën e AFP-së por gjithashtu të gjithë ofertën e arsimit të lartë, përshirë atë të arsimit pas 
të mesëm. 
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Në nivelin e institucioneve ofruese, një ofrues i AFP-së që synon të ofrojë një program të ri, 
të nivelit të mesëm të lartë apo pas të mesmes, duhet të realizojë gjithashtu një analizë të 
tregut të punës. Në bashkëpunim me bordin e tij dhe me komunitetin vendor, ofruesi i AFP-
së e dorëzon kërkesën pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, e cila vendos më pas 
për miratimin e një programi të ri bazuar në vlerësimin e agjencive ekzekutive, si Agjencia 
Kombëtare	e	Punësimit	dhe	Aftësive	dhe	Agjencia	Kombëtare	e	AFP-së	dhe	Kualifikimeve.

c) Angazhimi i sektorit privat dhe integrimi i të nxënit në vendin e punës në programet 
e AFP-së pas të mesmes
Ligji “Për arsimin dhe formimin profesional” (2017)2 dhe aktet nënligjore përkatëse, 
parashikojnë pjesëmarrjen e sektorit privat ose të partnerë socialë (WLP) në nivele të 
ndryshme të sistemit të arsimit dhe formimit profesional me qëllim që të japin kontributin 
e tyre në zhvillimin e kuadrit ligjor dhe të politikave të arsimit dhe formimit profesional, 
në	zhvillimin	e	programeve	të	studimit	dhe	kurrikulave,	ne	menaxhimin	dhe	financimin	e	
ofruesve të AFP-së dhe veçanërisht në zbatimin e aftësimit praktik në kompani. Përfaqësuesit 
e sektorit privat (organizatat, këshillat, sindikatat etj.) janë partnerë në Këshillin Kombëtar të 
Arsimit dhe Formimit Profesional (KKAFP), në Komitetet Sektoriale të Aftësive (KSA), dhe në 
komisione/komitete të tjera që funksionojnë në AKAFPK dhe AKPA. 
Për më tepër, sektori privat është gjithashtu i përfshirë në menaxhimin dhe administrimin 
e ofruesve të AFP-së, dhe bordi i menaxhimit të ofruesit të AFP-së kryesohet pikërisht nga 
një përfaqësues i sektorit privat (në përputhje me Udhëzimin e Ministrit 28/2018).  Aktualisht, 
kjo praktikë është miratuar nga të gjithë ofruesit publikë të AFP-së. Përfaqësuesit e sektorit 
privat jo vetëm që kryesojnë bordin, por janë gjithashtu edhe krerët përkatës të shoqatave 
të industrive ku operojnë. Për rrjedhojë, ata janë të mandatuar të përfaqësojnë jo vetëm një 
kompani por të gjithë industrinë.

Shkollat e mesme të AFP-së në Shqipëri e ofrojnë kryesisht aftësimin praktik në formën e 
arsimit	me	bazë	shkollën.	Ofrimi	i	të	nxënit	me	bazë	punën	vazhdon	të	jetë	tejet	i	kufizuar	
në sistemin e arsimit profesional në Shqipëri6. Gjatë dy apo tre viteve të fundit, me ndihmën 
e programeve zvicerane të AFP-së , është zhvilluar një model arsimi dual në pesë shkolla të 
mesme profesionale në Shqipëri, çka mund të jetë një shembull i mirë për të gjithë sistemin 
e arsimit profesional në vend.

Në përputhje me Rregulloren për zbatimin e praktikave profesionale në biznes në kuadër 
të ndjekjes së programeve të AFP-së , WLP-të janë të përfshirë jo vetëm në zbatimin 
e aftësimit praktik, por gjithashtu edhe në organizimin dhe zbatimin e testimit praktik të 
studentëve.

Ligji “Për AFP-në” (15/2017) rregullon aftësimin praktik në shkollat e mesme profesionale 
dhe në qendrat shumëfunksionale të AFP-së. Për më tepër, neni 22 i këtij ligji parashikon 
kualifikimin	profesional	dual	(në	shqip:	“Forma	e	dyfishtë	e	Arsimit	dhe	Formimit	profesional”)	
dhe kontratën ndërmjet punëdhënësit dhe nxënësit (punëmarrësit), në përputhje me 
dispozitat e Kodit të Punës në Shqipëri.

Një zhvillim i kohëve të fundit është ligji i ri “Për nxitjen e punësimit” (15/2019), në të cilin: 
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a)	 Neni	 3,	 pika	 4,	 identifikon	 të	 gjithë	 të	 rinjtë	 nën	 moshën	 29	 vjeç	 si	 punëkërkues	 të	
disavantazhuar në tregun e punës.
b) Njeh formimin profesional si pjesë/formë e programeve aktive të tregut të punës (Neni 6)
c)	Neni	11,	pika	2,	përshkruan	mbështetjen	financiare	në	formën	e	granteve,	në	një	shumë	të	
caktuar, për punëkërkuesit e papunë, për të gjitha format e mbështetjes së punësimit, duke 
përfshirë	kualifikimin	profesional	dual,	si	dhe	aftësimin,	pajisjen	e	vendit	të	punës,	praktikën	
profesionale, kostot e transportit për në vendin e punës. Është e mundur që në këtë pikë të 
përfshihen, krahas punëkërkuesve të papunë, edhe studentët në VET-5 dhe në arsimin e 
lartë profesional.
d) Neni 18, pika 3, parashikon se: Punëdhënësit mund të aplikojnë në autoritetet rajonale të 
punës	për	të	përfituar	asistencë	financiare	në	kuadër	të	programeve	të	nxitjes	së	punësimit.	
Nëse	në	nenin	11	shtohet	kategoria	“studentët”,	atëherë	mund	të	përfitojnë	edhe	punëdhënësit	
që ofrojnë praktika profesionale për studentët.
e) Neni 20 i këtij ligji rregullon në mënyrë shumë të qartë numrin e vendeve të trajnimit. 
Kompanitë që kanë deri në 25 punonjës mund të ofrojnë një vend për trajnim ose praktikë 
profesionale, ato me më tepër se 25 punonjës 2 vende, e kështu me radhë. Megjithatë, 
kompanitë	që	nuk	ofrojnë	vende	për	trajnimin	e	punonjësve	me	aftësi	të	kufizuara	duhet	të	
derdhin çdo muaj një kontribut për llogari të Fondit Social të Punësimit, në masën e pagës 
minimale, për çdo person që kompania mund të kishte punësuar. 
f) Neni 22 përshkruan Fondin Social të Punësimit dhe qëllimet e përdorimit të tij. Nëse në 
nenin 11 të këtij ligji do të përfshihej aftësimi praktik i studentëve në programet duale të 
studimit, atëherë aftësimi praktik i studentëve do të mund të mbështetej përmes Fondit 
Social! 

Bazuar në këtë ligj, është miratuar rishtazi Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 17/2020 
“Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit 
nëpërmjet punësimit, formimit në punë dhe praktikave profesionale” (2020). Kreu III, neni 3, 
i	VKM-së	rregullon	“praktikat	profesionale”	dhe	parashikon	një	sërë	përfitimesh.	Megjithatë,	
këtu merren në konsideratë vetëm personat e diplomuar, të cilët kanë qenë të papunë deri 
në 2 vite pas diplomimit. Kjo VKM mund të ndryshohet me qëllim që të përfshijë praktika 
profesionale për studentët gjatë studimeve të tyre.

Ligji “Për zejtarinë” (2016) parashikon një përfshirje shumë më të institucionalizuar dhe të fortë 
të sektorit privat në të gjitha aspektet e arsimit profesional . Në këtë ligj, roli i organizatave 
të zejtarisë është i ngjashëm me rolin e organizatave në vende të tjera me traditë të mirë, 
të tilla si Gjermania. Periudha e shkurtër e zbatimit të këtij ligji dhe rregulloreve të tij nuk 
mundëson marrjen e përvojës së mjaftueshme në arsimin profesional në sektorin e zejtarisë.

Në Shqipëri, trajnimi në kompani për profesionin e zejtarisë është i rregulluar mjaft mirë në 
këtë	ligj	dhe	mund	të	përdoret	si	model	për	zhvillimin	e	kuadrit	për	kualifikimin	profesional	
dual në profesione të tjera. Bazuar në këtë ligj, si dhe në përvojën e vendeve të tjera, në 
Shqipëri janë duke u zbatuar tashmë projekte mbi arsimin dual në sistemin e arsimit të 
mesëm profesional (Posthumus, 2020).

Edhe pse ekziston tashmë një kuadër i mirë ligjor për pjesëmarrjen e WLP-ve në AFP, duke 
përfshirë në programet pas të mesmes të ofruara nga institucionet e AFP-së (shkollat e 
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mesme	dhe	QSHF-të	e	AFP-së),	nuk	ka	një	rregullore	specifike	mbi	këtë	aspekt	në	kuadrin	
ligjor të arsimit të lartë në Shqipëri. Kjo do të thotë se varet nga IAL-të që të përcaktojnë se 
deri në çfarë mase do të përfshihen WLP-të në zhvillimin e programeve pas të mesmes të 
arsimit të lartë dhe të të gjithë aspekteve përkatëse.  

Në kurrikulat e programeve pas të mesmes të ofruara nga IAL-të, aftësimi praktik zë një 
pjesë	shumë	të	kufizuar	të	ngarkesës	totale	mësimore,	mesatarisht	jo	më	tepër	se	10	për	
qind të krediteve sipas ECTS (për t’u diskutuar më tej në kreun vijues të këtij raporti). IAL-të 
bashkëpunojnë me WLP-të dhe kanë nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet tyre 
për aftësimin praktik të studentëve. Në Shqipëri, nuk ekziston ende praktika e nënshkrimit të 
kontratave ndërmjet studentëve praktikantë dhe kompanisë në lidhje me trajnimin praktik 
në	programet	akademike	pas	 të	mesmes.	 Ekziston	një	përvojë	e	kufizuar	në	kuadër	 të	
një projekti pilot për një program dual bachelor (50% e studimeve përmes trajnimit në 
kompani) në Universitetin publik të Durrësit, me mbështetjen e GIZ në Gjermani. Ky projekt u 
zbatua gjatë periudhës 2008-2013 dhe vazhdon vetëm në tre programe studimi (Menaxhim 
Bankar,	Menaxhim	Turizmi	dhe	Menaxhim	i	NVM-ve)	dhe	me	një	numër	shumë	të	kufizuar	
studentësh. Kjo përvojë u përshtat gjatë vitit të kaluar nga një IAL privat, përkatësisht nga 
Universiteti i Nju-Jorkut në Tiranë, në bashkëpunim me BKT (Banka Kombëtare Tregtare), 
i cili ofroi një program dual bachelor që përfshinte 2 semestra trajnim operacional nga 6 
semestra në total, në degën “Banking dhe Financë e Aplikuar”.

Rekomandim – Duke iu referuar rregullores dhe dispozitës ligjore të programeve pas 
të mesmes, jo të arsimit të lartë, për përfshirjen dhe përfaqësimin e partnerëve socialë 
në qeverisjen dhe menaxhimin e shkollës/programit (dhe bazuar në rastet studimore të 
përmendura më sipër), sektori i biznesit duhet të përfshihet në mënyrë domethënëse në 
të gjitha aspektet e programeve të studimit të AFP-së pas të mesmes, të cilat janë pjesë e 
arsimit të lartë, përkatësisht në hartimin, ofrimin, vlerësimin dhe rishikimin e tyre. Kjo do të 
ndihmonte	në	krijimin	e	një	sistemi	thelbësor	dhe	efikas	për	marrjen	e	reagimeve	nga	tregu,	
çka do të afronte më tepër rezultatet e programit me nevojat e tregut. 

d) Cilësia e mësimdhënies
Raporti	i	OECD-së	(2014)	mbi	arsimin	pas	të	mesmes	identifikon	tre	elementë	kyçë	të	cilësisë	
së arsimit profesional pas të mesmes.
i)	 Përfitimet	kryesore	të	të	nxënit	me	bazë	punën	duhet	të	realizohen	sistematikisht	në	
programet pas të mesmes. Të gjitha programet e arsimit dhe formimit profesional duhet të 
përfshijnë	të	nxënit	me	bazë	punën	si	kusht	për	marrjen	e	financimeve	nga	shteti.
Të nxënit me bazë punën duhet të jetë sistematik, të garantojë cilësi dhe të ketë kreditet 
përkatëse. Siç përshkruhet në nënseksionet e mëparshme, të nxënit me bazë punën gjendet 
në	 një	masë	 shumë	 të	 kufizuar	 në	 programet	 akademike	 pas	 të	mesmes	 në	 Shqipëri,	
ndërkohë që forma e zakonshme e aftësimit praktik në këto programe është ajo e të nxënit 
me	bazë	shkollën.	Për	rrjedhojë,	ky	rekomandim	i	OECD-së	përbën	një	sfidë	të	madhe	për	
cilësinë e AFP-së. Parashikohet se programet pas të mesmes, jo akademike do të kenë 
mundësi më të mira për zbatimin e të nxënit në vendin e punës, pasi ofruesit e AFP-së, 
pra QSHF-të dhe shkollat e AFP-së, kanë më tepër përvojë në të mësuarit gjatë shërbimit 
krahasuar me IAL-të. Sipas raportit të ETF-së për Zhvillimin e vazhdueshëm profesional 
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për AFP për arsimtarë, drejtorë dhe trajnues në Shqipëri (Rama, 2020) , 38% e mësuesve 
deklarojnë se shumica e studentëve të tyre kanë vende pune që zgjasin të paktën 10% të 
kohës së tërë programit të tyre, 16% deklarojnë se shumica e studentëve të tyre kanë më 
pak se 10% të kohës në vendin e punës dhe 46% e mësuesve deklarojnë se vetëm disa nga 
studentët e tyre kanë vende pune.

ii) Mësuesit profesionalë duhet të zotërojnë aftësi mësimdhënëse si dhe përvojë dhe 
njohuri të përditësuar mbi industrinë. Të garantohet se forca punëtore në institucionet 
e	 formimit	 profesional	 përfiton	 si	 pasojë	 e	 ndërthurjes	 së	 gjerë	 të	 aftësive	pedagogjike,	
përvojës	në	industri	dhe	njohurisë	akademike.	Të	përshtaten	kërkesat	e	kualifikimeve	për	
të arritur këtë qëllim.  
Zhvillimi i burimeve njerëzore në sistemin e AFP-së është analizuar së fundmi në dy 
studime gjithëpërfshirëse nga Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (Rama, 2020) dhe UNDP 
(Hilpert, 2020). Konkluzionet e këtyre studimeve lidhur me rritjen e kapaciteteve njerëzore 
në sistemin e AFP-së vlejnë edhe për rritjen e cilësisë së programeve pas të mesmes 
të	 ofruara	 nga	QSHF-të	 dhe	 shkollat	 e	 AFP-së.	 	 ETF	 identifikon	 zhvillimin	 profesional	 të	
mësuesve si një faktor kryesor për përmirësimin e sistemit të AFP-së në të gjitha rajonet, 
për dy arsye. Së pari, mësuesit dhe instruktorët janë inputi më i rëndësishëm në sistemin 
e AFP-së, dhe së dyti, ata janë thelbësorë për zbatimin e suksesshëm të reformave të 
tjera, si p.sh. ndryshimet në organizime dhe kurrikula, dhe zhvillimi i të nxënit me bazë 
punën, i teknologjisë dhe i pedagogjisë. Sipas ETF-së (2020), në Shqipëri ekziston një kuadër 
ligjor dhe strategjik për zhvillimin e vazhdueshëm profesional (ZHVP) të mësuesve. Duhet 
të përgatitet një plan kombëtar veprimi për trajnimin e mësuesve dhe instruktorëve, por 
diçka	e	tillë	kërkon	garantimin	e	burimeve	të	nevojshme	financiare	për	zbatimin	e	trajnimit	
dhe të programeve të tjera të ZHVP-së. Ligji i ri për AFP-në parashikon se AKAFPK është 
përgjegjëse për koordinimin e trajnimit të mësuesve të AFP-së. Për rrjedhojë, AKAFPK duhet 
të	pajiset	me	burime	njerëzore	dhe	financiare	shtesë	për	 të	përmbushur	përgjegjësitë	e	
reja.	Financimi	për	trajnimin	e	mësuesve	vazhdon	të	jetë	i	kufizuar	dhe	i	pamjaftueshëm	
për	të	përmbushur	nevojat.	Mbetet	sfidë	aplikimi	i	trajnimit	të	mësuesve	gjatë	shërbimit	dhe	
vlerësimi gjithëpërfshirës i tyre, si dhe aplikimi i programeve të mentorimit nga kolegët dhe 
instrumenteve	për	gjurmimin	e	efikasitetit	të	mësuesve.	

Për sa i përket rritjes së kapaciteteve të mësuesve në sistemin e AFP-së në Shqipëri, Hilpert 
(2020) ka dhënë rekomandimet në vijim:
- Të përgjithësohen masat për rritjen e aftësive teknike dhe pedagogjike 
 të kompetencave të mësuesve (skema e pilotuar për didaktikën bazë në AFP);
- Të realizohen konsultime me komunitetin rajonal të biznesit mbi mundësitë për 
 një program prezantimi/orientimi për mësuesit e AFP-së në kompani (vizita intensive,
 praktika të shkurtra profesionale, kurse të mëtejshme trajnimi të dedikuara, në fusha
	 teknike	specifike	dhe	të	avancuara).	Qeveria	mund	të	japë	financime	përmes
 subvencioneve të llojit të “fondit social” që alokohen nga Bashkimi Evropian;
- Të parashikohen mundësi që mësuesit të marrin një diplomë të nivelit master përmes
 studimeve me kohë të pjesshme ose gjatë periudhave të shkëputjes nga puna për
 punë shkencore. Kjo mundësi duhet t’u jepet edhe teknikëve dhe inxhinierëve
 profesionistë të cilët po hyjnë në profesionin e mësimdhënies (për të shtuar një
	 certifikatë/diplomë	në	pedagogji/didaktikë).
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Megjithatë,	 deri	më	 tani	 nuk	 është	 realizuar	 një	 studim	 specifik	 që	 të	 përcaktojë	 se	 në	
çfarë niveli duhet të jenë kapacitetet mësimdhënëse të mësuesve të sistemit të AFP-së me 
qëllim që t’u mundësojnë institucioneve të AFP-së ofrimin e programeve pas të mesmes jo 
akademike me cilësi të lartë. 

Siç është përshkruar më sipër, deri më tani, programet pas të mesmes në Shqipëri janë 
ofruar pothuajse ekskluzivisht nga IAL-të. Sipas ligjit “Për arsimin e lartë” dhe akteve 
përkatëse nënligjore (në veçanti VKM 41/2018), kapaciteti akademik vlerësohet gjithashtu 
edhe kur IAL-të aplikojnë për programe të reja pas të mesmes. Megjithatë, ky vlerësim i 
kapaciteteve akademike për një program studimi pas të mesmes është i njëjtë si në rastin e 
programeve bachelor dhe master, pra është tërësisht akademik dhe bazohet në diplomat 
dhe	 kualifikimet	 akademike	 dhe	 shkencore,	 publikimet	 shkencore	 etj.	 Nuk	 ekziston	 një	
vlerësim i aftësive të zbatimit në praktikë, përvojës profesionale dhe aftësive të tjera të 
pjesëtarëve të një fakulteti lidhur me zbatimin praktik të profesionit përkatës. Për ta ilustruar, 
po marrim si shembull përvojën për caktimin e profesorëve dhe lektorëve në universitetet e 
shkencave të aplikuara dhe në akademitë profesionale në Gjermani. 
Një	kriter	i	rëndësishëm	për	caktimin	e	tyre,	krahas	kualifikimeve	shkencore	të	aplikantëve,	
është	përvoja	në	zbatimin	praktik	të	profesionit	(3	-	5	vite).	Një	tjetër	kriter	lidhur	me	stafin	
mësimdhënës	/	instruktorë	është	të	bëhet	dallimi	ndërmjet	stafit	të	përfshirë	në	programet	
pas	 të	 mesmes	 dhe	 stafit	 të	 përfshirë	 në	 programet	 e	 nivelit	 të	 mesëm	 në	 lidhje	 me	
kualifikimet	(jo	domosdoshmërisht	akademike)	dhe	pagesën.	
Kjo	nevojë	u	konfirmua	nga	diskutimet	në	një	tryezë	të	rrumbullakët	si	dhe	gjatë	intervistave	
me	ofruesit,	të	cilët	nënvizuan	sfidat	me	të	cilat	përballen	për	të	punësuar	profesionistë	me	
cilësi të lartë për ofrimin e mësimeve dhe trajnimeve në programet pas të mesmes. Ofruesit 
publikë nuk janë në gjendje të ofrojnë pagesa tërheqëse për këto profesionistë dhe kjo e 
bën të vështirë angazhimin e tyre në këto ofrues. 

Rekomandim: Pagesa e instruktorëve të angazhuar në programet pas të mesmes jo të 
arsimit	të	lartë	duhet	të	jetë	e	ngjashme	me	pagesën	për	stafin	akademik	të	angazhuar	në	
ofrimin e këtyre programeve në institucionet e arsimit të lartë. Në mënyrë që programet pas 
të mesmes të jenë në gjendje t’u japin vlerë të shtuar të diplomuarve nga AFP-ja e mesme e 
lartë,	është	thelbësore	dhe	e	domosdoshme	që	stafi	të	jetë	më	i	kualifikuar	dhe	që	të	marrin	
pagesa të përshtatshme.

iii) Aftësitë bazë janë thelbësore për të pasur sukses në tregun e punës, si dhe për të 
mbështetur të nxënit e mëtejshëm. Programet e arsimit dhe formimit profesional duhet të 
garantojnë përftimin e aftësive të përshtatshme gjuhësore dhe matematikore nga studentët, 
krahas	kompetencave	specifike	të	profesionit.	Kjo	nënkupton	vlerësimin	e	aftësive	bazë	që	
në	fillimin	e	programeve,	trajtimin	e	pikave	të	dobëta	dhe	integrimin	e	zhvillimit	të	aftësive	
bazë në programet profesionale. 

Kurrikulat e programeve pas të mesmes të ofruara nga Institucionet e Arsimit të Lartë në 
Shqipëri konsistojnë në 120 kredite sipas ECTS, me një kohëzgjatje prej 2 vitesh. Ato janë 
qartësisht të orientuara drejt teorisë, veçanërisht në vitin e parë të studimit. Këtu përfshihen 
lëndët bazë teorike, të cilat përbëjnë të paktën 25% të totalit të krediteve sipas ECTS, në 
varësi të fushës së studimit. Nga njëra anë, kjo strukturë e kurrikulës garanton marrjen 
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e aftësive gjuhësore dhe matematikore të qëndrueshme dhe të përshtatshme, të cilat 
mund të lehtësojnë lëvizshmërinë vertikale në sistem, çka do të thotë se studentët kanë 
mundësinë të studiojnë në nivele më të larta të arsimit të lartë, si p.sh. në nivelet bachelor 
dhe master profesional. Në krahun tjetër, kjo praktikë nuk garanton rezultate optimale për 
sa i përket aftësive të synuara praktike të të diplomuarve. Kohëzgjatja 2-vjeçare lë hapësirë 
për përmbushjen e të dy objektivave, por aktualisht ka një prirje të fortë në drejtim të 
formimit teorik.  

e) Lëvizshmëria dhe lidhja e nivelit pas të mesmes të AFP-së me pjesët e tjera 
 të sistemit arsimor.
Lëvizshmëria, si një parim bazë i sistemit të AFP-së, garantohet gjithashtu në legjislacionin 
shqiptar. Ligji nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional” përmend gjithëpërfshirjen 
si një nga parimet e tij bazë. Të njëjtat parime janë përcaktuar qartë edhe në ligjin “Për 
Kornizën	Shqiptare	të	Kualifikimeve”	(Ligji	i	vitit	2010;	ndryshimi	i	fundit	2018).	Në	këtë	aspekt,	
një nga objektivat e KSHK-së është të përmirësojë progresin dhe lëvizshmërinë brenda 
dhe midis sistemeve të të nxënit formal, informal dhe joformal. Siç është përmendur më 
parë, aksesi në arsimin e lartë është i mundur vetëm për të diplomuarit nga arsimi dhe 
formimi	profesional	fillestar,	të	cilët	kanë	ndjekur	shkollën	e	mesme	dhe	kanë	kaluar	me	
sukses provimet e Maturës Shtetërore Profesionale. Duke qenë një kriter ose parakusht për 
ndjekjen e arsimit të lartë, sistemi i mesatares së agreguar të notave (GPA) është vendimtare 
për aksesin ose refuzimin e aksesit në arsimin e lartë. Pranimi në programet e arsimit të 
lartë është i mundur vetëm për të diplomuarit nga shkollat e mesme që përmbushin kriteret 
e GPA-së, të cilat përcaktohen çdo vit me Vendim të Këshillit të Ministrave. OECD (2014) 
rekomandon	që	të	diplomuarit	nga	programet	fillestare	të	AFP-së	duhet	të	kenë	mundësinë	
të	ndjekin	arsimin	e	 lartë	dhe	kualifikimet	akademike,	 si	një	mënyrë	për	 të	përmbushur	
nevojat e tregut të punës dhe pritshmëritë e studentëve.  
Në këtë kontekst, duhet të përfshihen gjithashtu aspektet e trajtuara në nënseksionin a) të 
këtij	kreu,	lidhur	me	mundësitë	e	të	diplomuarve	nga	AFP-ja	fillestare	(Certifikatë	e	nivelit	4	
të KSHK-së), pa një diplomë të Maturës Shtetërore, që të ndjekin programet pas të mesmes 
të ofruara nga ofruesit e AFP-së. 

Edhe pse ligji nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e 
arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe ligji nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin 
profesional në Republikën e Shqipërisë”, parashikojnë mundësinë e studentëve për lëvizshmëri 
horizontale ose vertikale, në praktikë diçka e tillë është tejet e vështirë. Ka një numër shumë 
të ulët (ndoshta zero) të rasteve të transferimit të studimeve (lëvizshmëria horizontale) 
ndërmjet programeve pas të mesmes. Edhe pse në parim lëvizshmëria vertikale (nga një 
program pas të mesmes në një program Bachelor) mundësohet nga ligji 80/2015, prej 
shumë vitesh diçka e tillë është pamundësuar nga aktet nënligjore që rregullojnë pranimin e 
studentëve dhe transferimin e studimeve.   Një pengesë e konsiderueshme në lëvizshmërinë 
horizontale është mospërputhja ndërmjet programeve pas të mesmes, duke pasur parasysh 
se programet pas të mesmes të arsimit të lartë (sipas procesit të Bolonjës) funksionojnë në 
përputhje me Sistemin Evropian të Transferimit të Krediteve (ECTS) ndërsa programet pas të 
mesmes jo të arsimit të lartë nuk funksionojnë sipas këtij sistemi. Në këto kushte, aftësia për 
të	transferuar	studimet	nga	një	sistem	në	një	tjetër	është	shumë	e	kufizuar	sepse	nuk	ka	një	
njësi	matëse	të	unifikuar	për	të	matur	ngarkesën	e	çdo	kursi	dhe	peshën	e	tij	në	kurrikula.	
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Rekomandim: Integrimi i një sistemi kreditesh në arsimin e mesëm të lartë do të rriste 
mundësitë për lëvizshmëri. Për më tepër, miratimi i sistemit ECTS në programet pas të 
mesmes të ofruara nga ofruesit e AFP-së do të lehtësonte lëvizshmërinë horizontale 
drejt programeve akademike pas të mesmes, jo vetëm brenda vendit por edhe në nivel 
ndërkombëtar. Tashmë, programi Erasmus ka përfshirë në instrumentin e tij të ICM-së 
(Transferimi ndërkombëtar i krediteve) jo vetëm transferimin e studentëve për studimeve por 
gjithashtu edhe për praktika profesionale dhe stazhe, duke i ofruar mundësinë studentëve 
të arsimit pas të mesëm që të përfshihen në programe shkëmbimi. 

f) Vlerësimi
Ligji “Për AFP-në” (2017) dhe ligji “Për KSHK-në” (2010, i ndryshuar në vitin 2018), si dhe aktet 
përkatëse nënligjore i japin AKAFPK-së rolin e zhvillimit, rishikimit dhe sigurimit të cilësisë së 
kualifikimeve	profesionale	në	nivel	kombëtar	dhe	hartimit	të	kurrikulës	përkatëse	kuadër,	si	
dhe të instrumenteve të vlerësimit për programet e AFP-së në nivelin 2 (ndihmës), nivelin 3 
(punëtor	i	kualifikuar),	nivelin	4	(teknik)	dhe	nivelin	5	(teknik	i	lartë)	të	KSHK-së.	AKAFPK-ja	ka	
zhvilluar	kualifikime	profesionale	të	lidhura	me	tregun	e	punës	dhe	ka	përcaktuar	standardet	
profesionale,	 të	 cilat	 do	 të	 shërbejnë	 si	 bazë	 për	 hartimin	 e	 kualifikimeve	 profesionale,	
kurrikulave kuadër dhe standardeve të provimeve. AKAFPK zhvillon udhëzimet e vlerësimit 
për të ashtuquajturat programe orientimi për provimet përfundimtare. Bazuar në parimin e 
autonomisë në sistemin e AFP-së në Shqipëri, zbatimi i udhëzimeve të testimit për provimet 
përfundimtare	krijon	fleksibilitet	 të	konsiderueshëm	për	bordet	e	 testimit,	për	sa	 i	përket	
përmbajtjes së provimeve, në përputhje me rregullat, parimet dhe modelet (kohëzgjatja, 
procesi, formati, sistemi i vlerësimit) e përcaktuara në udhëzimet e testimit. AKAFPK është 
përgjegjëse për mbikëqyrjen e organizimit dhe realizimit të provimeve nga ofruesit e AFP-
së.	Kjo	paketë	kuadër	zbatohet	për	kualifikimet	profesionale	të	niveleve	2	deri	në	4	të	KSHK-
së,	por	ende	jo	në	nivel	pas	të	mesëm,	pasi	ofrimi	i	këtyre	programeve	sapo	ka	filluar.

Vlerësimi i programeve pas të mesmes, të ofruara në IAL, bazohet në standardet e cilësisë 
të parashikuara në ligjin “Për arsimin e lartë” (2015), në aktet nënligjore që rrjedhin prej tij, 
si dhe në standardet e cilësisë dhe akreditimit të miratuara nga Këshilli i Ministrave (Kodi i 
Cilësisë i Arsimit të Lartë, i miratuar nga VKM nr. 531/2018) . Bazuar në to, Këshilli dhe Senati 
i Fakultetit të çdo IAL-je harton dhe miraton kurrikulat, modulet dhe përmbajtjen mësimore, 
si dhe rregulloret e provimeve. Të gjitha këto dokumente rishikohen dhe vlerësohen 
gjithashtu nga Ministria e Arsimit gjatë miratimit të aplikimit për një program të ri pas të 
mesmes. Akreditimi i programeve pas të mesmes bazohet gjithashtu në këto rregullore/
akte nënligjore. ASCAL (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë) ka funksionin e 
shqyrtimit të cilësisë dhe akreditimit të IAL-ve dhe programeve të studimit të arsimit të lartë, 
duke përfshirë të programeve pas të mesmes.

Rekomandim: Duke qenë se standardet e ASCAL për programet pas të mesmes janë 
aktualisht duke u rishikuar, rekomandohet që të zbatohen të njëjtat standarde bazuar në 
supozimin se rezultatet e synuara të të nxënit janë të njëjta në të gjitha programet pas të 
mesmes, pavarësisht nëse ofrohen nga IAL-të apo ofruesit e AFP-së. E njëjta gjë vlen edhe 
për standardet e cilësisë dhe të vlerësimit për të nxënit me bazë punën.  
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Sigurimi i cilësisë (QA) luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e performancës së 
institucioneve të arsimit të lartë dhe institucioneve të AFP-së që ofrojnë programe pas të 
mesmes të AFP-së. Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë është zhvilluar gjatë tre dekadave të 
fundit, ndërsa sigurimi i cilësisë në modelin e akreditimit të AFP-së është aplikuar rishtazi dhe 
mbështetet në një masë të madhe në përvojën e arsimit të lartë. Shqipëria ka zhvilluar një 
kuadër koherent për sigurimin e cilësisë dhe procedurat do të ndjekin rekomandimet e BE-
së, të cilat i kushtojnë një rëndësi të madhe monitorimit dhe përmirësimit të cilësisë përmes 
një ndërthurjeje të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm. Këtu përfshihen proceset e 
sigurimit të cilësisë, të tilla si akreditimi, vetëvlerësimi (vlerësimi i brendshëm), akreditimi dhe 
inspektimi (vlerësimi i jashtëm) i ofruesve të arsimit të lartë dhe arsimit profesional.

Kuadri ligjor për arsimin e lartë si dhe për arsimin dhe formimin profesional ka përfshirë së 
fundmi standardet dhe procedurat evropiane për sigurimin e cilësisë. Procedurat në vijim 
për sigurimin e cilësisë zbatohen për sistemin e arsimit të lartë dhe sistemin e arsimit dhe 
formimit profesional në Shqipëri, në lidhje me programet dhe ofruesit e AFP-5.

2.3. Sigurimi i cilësisë

Tabela 1 - Përmbledhje e sigurimit të cilësisë së programeve pas të mesmes të AFP-së që 
ofrohen nga institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet e AFP-së.

Proceset e sigurimit të 
cilësisë

Institucionet e AFP-së 
(Shkollat e AFP-së, QSHF-të)

Institucionet e 
arsimit të lartë

Hapja dhe mbyllja e programeve pas 
të mesmes të AFP-së, të cilat ofrohen 

nga institucionet publike

Me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM)
Propozimi nga MASR

Bazuar në: Ligjin “Për arsimin e lartë” (2015)
VKM-në 41/2018, të ndryshuar

Udhëzimin 1/2020  
Aplikimi nga subjekti/personi publik

Me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM)
Propozimi nga MFE

Bazuar në: Ligjin “Për AFP-në” (2017)
Ligjin nr. 10081/2009, “Për licencat, 

autorizimet dhe lejet në Republikën e 
Shqipërisë”. 

Aplikimi nga subjekti publik

Licencimi i programeve pas të 
mesmes të AFP-së, të cilat ofrohen 

nga ofruesit privatë

Me VKM
Propozimi nga MASR

Bazuar në ligjin “Për arsimin e lartë” (2015)
VKM-në 41/2018, të ndryshuar

Udhëzimin 1/2020
Aplikimi nga subjekti/personi privat

Me Vendim të Këshillit të Ministrave (VKM)
Përgjegjësi e MFE-së dhe Qendrës 

Kombëtare të Biznesit (QKB)
Propozimi nga MFE

Bazuar në: Ligjin “Për AFP-në” (2017)
Aplikimi nga personi privat

Miratimi i programeve pas të mesmes 
të AFP-së

Përgjegjësi e MASR-së
Me Urdhër Ministror

Draft i propozuar nga departamenti përkatës i 
MASR-së

Bazuar në ligjin “Për arsimin e lartë” (2015)
VKM-në 41/2018, të ndryshuar

Udhëzimin 1/2020
Aplikimi nga IAL

Përgjegjësi e MFE-së
Me Urdhër Ministror

Draft i propozuar nga departamenti 
përkatës i MFE-së dhe AKAFPK-së, AKPA

Bazuar në ligjin “Për AFP-në” (2017)
Aplikimi nga institucionet e AFP-së 
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Mbyllja e programeve pas të mesmes

Përgjegjësi e MASR-së
Me Urdhër Ministror

Draft i propozuar nga departamenti përkatës 
i MASR-së dhe Agjencia e Sigurimit të 

Cilësisë në Arsimin e Lartë (ASCAL)  
Bazuar në ligjin “Për arsimin e lartë” (2015)

VKM-në 41/2018, të ndryshuar
Udhëzimin 1/2020
Aplikimi nga IAL

Përgjegjësi e MFE-së
Me Urdhër Ministror

Draft i propozuar nga departamenti 
përkatës i MFE-së dhe AKAFPK-së, AKPA

Bazuar në ligjin “Për AFP-në” (2017)
Aplikimi nga institucionet e AFP-së 

Vetëvlerësimi periodik 

Përgjegjësi e IAL-ve, bazuar në Manualin 
për procedurat dhe afatet për vlerësimin 

e cilësisë në kuadër të akreditimit të 
institucioneve të arsimit të lartë dhe 

programeve të studimit, 2017

Ofruesi i AFP-së
Udhëzimi i Ministrisë për kuadrin 

rregullator të vlerësimit

Inspektimi

Përgjegjësi e MASR-së 
Bazuar në: Ligjin “Për arsimin e lartë” 

(2015)
VKM-në 41/2018, të ndryshuar

Udhëzimin 1/2020 

Përgjegjësi e MFE-së (Ministria përgjegjëse 
për arsimin dhe formimin profesional)
VKM nr. 755/2021, datë 9.12.2021 “Për 

dokumentacionin, procedurat dhe kriteret 
për inspektimin në arsimin dhe formimin 

profesional”

Akreditimi
Përgjegjësi e ASCAL dhe IAL-ve

Bazuar në: Bazuar në: Ligjin “Për arsimin e 
lartë” (2015)

Kodi i Cilësisë, miratuar me VKM nr. 
531/2018

VKM nr. 109/2017
Manuali për procedurat dhe afatet 

për vlerësimin e cilësisë në kuadër të 
akreditimit të IAL-ve dhe programeve të 

studimit, 2017
Aplikimi nga IAL

Përgjegjësi e AKAFPK-së
Bazuar në:

Ligjin “Për AFP-në” (2017)
Urdhri Ministror 128 /Rregullorja (2021) 
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3.	 Vështrimi	i	AFP-së	pas	të	mesëm	nga	
perspektiva	e	punëdhënësve	në	sektorin	e	TIK-ut,	
turizmit dhe ndërtimit

U realizua një studim mbi rolin e sektorit privat në sistemin e arsimit dhe formimit profesional 
pas të mesmes në Shqipëri. U përgatit një pyetësor, i cili u testua dhe u përshtat pas 
diskutimeve me përfaqësuesit e UNDP-së. Pyetësori ishte i hapur për 2 javë e gjysmë dhe 
në fund u morën 107 përgjigje të vlefshme, pak më tepër se objektivi prej 100 përgjigjesh. 
Anketimi u organizua në 4 seksione:

- të dhëna të përgjithshme mbi kompaninë (mosha, madhësia, sektori)
-	 një	seksion	specifik	për	sektorin,	i	cili	përmbante	pyetje	mbi	vlerësimin	e	
 përputhjes së aftësive (nevojat e kompanisë me nivelin e të diplomuarve)
- politika e kompanisë për burimet njerëzore (rekrutimi i punonjësve të rinj, 
	 kualifikimet	e	mëtejshme	të	punonjësve	aktualë)
- niveli i bashkëpunimit ndërmjet ofruesve të arsimit dhe formimit dhe bizneseve 

Shumica e pyetjeve ishin me disa zgjedhje, por anketimi përfshinte gjithashtu edhe disa 
pyetje të hapura, veçanërisht lidhur me incentivat që duhet t’u jepen bizneseve për të rritur 
interesin e tyre për të bashkëpunuar me ofruesit në hartimin, ofrimin dhe vlerësimin e 
programeve pas të mesmes.     

3.1. Përshkrim i shkurtër i anketimit
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107 përgjigjet e dhëna u ndanë si në vijim: sektori i ndërtimit (36 përgjigje, 33,5%), bizneset 
në sektorin e turizmit (38 përgjigje, 35,5%) dhe sektori i TIK (33 përgjigje, 31%). 
Rreth 83% e kompanive kanë qenë në treg për më tepër se 3 vite, ndërsa rreth 29% e 
kompanive kanë qenë në treg për më tepër se 10 vite, pra janë kompani relativisht të 
konsoliduara.

3.2. Përmbledhje e shkurtër e gjetjeve dhe komenteve 
nga kompanitë

28%

29%

16.8%
26.2%

Figura 2. Mosha e kompanive të anketuara (n=107) 

Numri	i	punonjësve	të	kompanive	që	morën	pjesën	në	anketim	tregohet	në	figurën	3.	26,2%	
e kompanive të anketuara kanë mbi 50 punonjës. Nga kjo perspektivë, në këtë studim numri 
i kompanive me më tepër se 50 punonjës është i ulët, duke pasur parasysh përbërjen e 
ekonomisë shqiptare, ku NVM-të përbëjnë rreth 90% të numrit total të bizneseve. Megjithatë, 
kjo tendencë nuk është detyrimisht negative pasi kompanitë shumë të vogla nuk janë të 
parat që përfshihen në AFP-në pas të mesmes.

< 3 vite

3-5 vite

6-10 vite

> 10 vite
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Kualifikimet arsimore  
Rreth 86% e punëdhënësve i konsiderojnë punonjësit në sektorin e ndërtimit si të 
mirëkualifikuar.	Rreth	11%	besojnë	se	punonjësit	nuk	janë	të	trajnuar	siç	duhet	dhe	rreth	3%	
mendojnë	 se	punonjësit	 janë	 të	mbikualifikuar.	 Rreth	 71%	e	punëdhënësve	në	 industrinë	
e	 turizmit	 i	 konsiderojnë	punonjësit	 si	 të	mirëkualifikuar	 ndërsa	 rreth	 26%	 i	 konsiderojnë	
punonjësit	të	papërshtatshëm	ose	të	nënkualifikuar.	
Në	sektorin	e	ndërtimit,	rreth	47%	e	punëdhënësve	të	anketuar	e	konsiderojnë	kualifikimin	
e	shkollës	profesionale	(AFP	fillestare,	niveli	4	i	KSHK-së)	si	të	përshtatshëm	për	pozicionet	
profesionale të teknikut apo mbikëqyrësit të ndërtimit, ndërsa rreth 39% e kompanive 
mendojnë	 se	ky	kualifikim	nuk	është	 i	mjaftueshëm.	Këto	mendime	 të	ndryshme	mund	
të konsiderohen pozitive jo vetëm për AFP-në pas të mesmes por edhe për AFP-në e 
mesme të lartë. Nëse rreth 40% e punëdhënësve janë në favor të arsimit pas të mesëm për 
pozicionet e nivelit të mesëm, të tillë si teknikë ose drejtues të mesëm, atëherë kjo tregon 
se	ka	një	nevojë	të	konsiderueshme	për	këtë	nivel	kualifikimi	në	tregun	e	punës.	Ky	rezultat	
mund të konstatohet edhe nga një përgjigje tjetër, sipas të cilës rreth 60% e punëdhënësve 
besojnë se arsimi universitar nuk është i nevojshëm për pozicionet e nivelit të mesëm. Rreth 
30% e punëdhënësve janë në favor të një arsimi universitar për këtë qëllim.
Në sektorin e turizmit, 75% e të anketuarve nuk mendojnë se një diplomë e shkollës së 
mesme është e mjaftueshme për të punuar si menaxher hoteli ose agjent/operator turizmi. 
Në krahun tjetër, arsimi i lartë shihet si i nevojshëm nga jo më tepër se 59% e të anketuarve. 
Kjo mospërputhje tregon se ka hapësirë për AFP-në pas të mesmes si një nivel i ndërmjetëm. 
Në	sektorin	e	TIK-ut,	dy	profesione	të	zakonshme	janë	teknik	rrjeti	si	dhe	dizajn	grafik	dhe	
multimedia. Për këto profesione, 51% e të anketuarve e gjykojnë të pamjaftueshme një 
certifikatë	të	shkollës	profesionale	dhe	rreth	50%	besojnë	se	arsimi	universitar	nuk	është	i	
nevojshëm. Kjo do të thotë se, për sa i përket këtyre profesioneve, edhe arsimi në shkollat 
profesionale ka një rëndësi të konsiderueshme në tregun e punës.

Figura 3. Madhësia e kompanive të anketuara (n=107)



38

Arsimi profesional i mesëm i lartë dhe dallimi me nivelin e mesëm të lartë të arsimit 
të përgjithshëm.

Rreth 72% e punëdhënësve në sektorin e ndërtimit janë përgjigjur se kanë punonjës me 
diplomë	të	arsimit	profesional	 të	mesëm	të	 lartë,	çka	konfirmon	se	ky	 lloj	edukimi	është	
mjaft i njohur në Shqipëri dhe se ka një kërkesë të mirë në tregun e punës të sektorit të 
ndërtimit për këtë diplomë. 
Shumica dërrmuese e kompanive në sektorin e turizmit (71%) janë shprehur se kanë punësuar 
të diplomuar nga shkollat profesionale, çka tregon se ekziston tashmë një treg pune për 
formimin profesional në këtë fushë. 75% e të anketuarve theksojnë se të diplomuarit nga 
shkollat profesionale kanë avantazh krahasuar me punonjësit që zotërojnë një diplomë të 
shkollës së mesme. 
Në sektorin e TIK-ut, 57% e të anketuarve u përgjigjën se kanë punësuar persona me arsim 
të	mesëm	profesional	dhe	80%	besojnë	se	aftësitë	e	përftuara	nga	këto	kualifikime	janë	më	
të larta krahasuar me arsimin e përgjithshëm (gjimnazi). 

Shqyrtimi i arsimit profesional pas të mesmes dhe dallimi me nivelin e mesëm të lartë 
të arsimit të përgjithshëm dhe arsimit profesional.
Vlen të theksohet se rreth 47% e punëdhënësve në sektorin e ndërtimit kanë punësuar të 
diplomuar nga arsimi i lartë profesional. Duke marrë në konsideratë kohën relativisht të 
shkurtër	të	fillimit	të	studimeve	të	arsimit	të	lartë	profesional	(rreth	13	vite	më	parë,	përkatësisht	
që nga viti 2007 - Universiteti i Durrësit) dhe faktin se shumica e këtyre studimeve kanë 
filluar	në	8-10	vitet	e	fundit,	ky	pozicionim	i	të	diplomuarve	nga	arsimi	i	lartë	profesional	në	
tregun e punës tregon se kërkesa është përmbushur. Rreth 71% e punëdhënësve pranojnë 
se	ekziston	një	dallim	ndërmjet	kualifikimeve	të	të	diplomuarve	nga	arsimi	i	lartë	profesional	
(arsimim	qartësisht	i	përshtatshëm)	dhe	kualifikimeve	të	të	diplomuarve	nga	shkolla	e	mesme.	
Rezultati është i krahasueshëm me atë të shkollave profesionale. Në krahun tjetër, rreth 18% 
e punëdhënësve pranojnë se, krahasuar me të diplomuarit nga shkollat profesionale, të 
diplomuarit e arsimit të lartë profesional kanë një arsimim qartësisht më të mirë, dhe 32% 
e punëdhënësve besojnë se të diplomuarit nga arsimi i lartë kanë një formim më të mirë.
66% e kompanive në sektorin e turizmit kanë punësuar të diplomuar nga AFP pas të mesmes. 
Kjo konsiderohet një përqindje relativisht e lartë duke marrë në konsideratë se kurset e 
AFP-së pas të mesmes në këtë fushë janë ofruar në institucionet arsimore shqiptare për 
rreth 10-12 vite. Për më tepër, 86% e kompanive nënvizojnë se të diplomuarit nga AFP pas të 
mesmes	kanë	kualifikime	më	të	mira	ose	më	të	përshtatshme	se	të	diplomuarit	nga	shkolla	
e mesme dhe arsimi profesional. 
Të diplomuarit nga AFP pas të mesmes duket se janë në një pozicion të mirë në tregun e 
punës së TIK dhe janë mjaft të vlerësuar nga punëdhënësit. 55% e kompanive raportojnë se 
kanë punësuar të diplomuar nga AFP pas të mesmes. Rreth 69% e të anketuarve pranojnë 
avantazhet e këtyre të diplomuarve krahasuar me të diplomuarit nga shkollat e mesme 
dhe rreth 62% e të anketuarve pranojnë avantazhet e tyre krahasuar me të diplomuarit nga 
shkollat profesionale.

Renditja e aftësive sipas rëndësisë së tyre, për profesionet e nivelit të mesëm.
Rezultatet e anketimit tregojnë se punëdhënësit në sektorin e ndërtimit i konsiderojnë 
njohuritë dhe aftësitë mbi sigurinë dhe mbrojtjen në vendin e punës “të nevojshme” dhe “të 
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rëndësishme”, çka lidhet me faktin se aftësitë e teknikut pozicionohen në nivelin e drejtuesit 
të mesëm në tregun e punës. Punëdhënësit i përshkruan dhe i renditën si shumë të larta 
aftësitë e nevojshme për teknikët elektrikë të nivelit të mesëm, ku mbizotëronin aftësitë e 
zbatimit praktik.
Kompanitë në sektorin e turizmit janë në gjendje të përcaktojnë aftësitë dhe njohuritë e 
nevojshme	të	punonjësve	në	lloje	dhe	nivele	të	ndryshme	punësh.		Kjo	reflektohet	qartësisht	
në nivelet e ndryshme të aftësive që nevojiten për profesionet në këtë sektor, për tregtarët 
ose menaxherët e hotelit.
Kompanitë	 e	 TIK-ut	 janë	gjithashtu	 në	gjendje	që	 të	 diferencojnë	dhe	 të	 klasifikojnë	 në	
mënyrë	shumë	më	specifike	kualifikimet	e	nevojshme	për	 teknikët	e	 rrjetit	dhe	 teknikët	
multimedia, krahasuar me dy sektorët e tjerë, pra me ndërtimin dhe turizmin, çka tregon 
për	nivelin	e	 lartë	 të	kualifikimit	 të	stafit	drejtues	dhe	stafit	 të	 lartë	 teknik	 të	kompanive,	
veçanërisht atyre të mëdha, në sektorin e TIK-ut.

Perceptimi i kompanive mbi zhvillimin afatmesëm (3-5 vite) të kërkesës për aftësi në 
industritë e tyre përkatëse.
Rreth 75% e punëdhënësve në sektorin e ndërtimit i konsiderojnë parësore aftësitë softuerike 
të të diplomuarve dhe teknologjitë e reja, të cilat lidhen gjithashtu edhe me zhvillimin e TIK-
ut. Disa prej punëdhënësve të anketuar theksojnë se aftësitë praktike janë mangësia më 
e	madhe	në	kualifikimin	e	të	diplomuarve	dhe	rrjedhimisht	mendojnë	se	aftësimi	praktik	
është prioritet për të gjitha nivelet e arsimit në Shqipëri.
Kompanitë në sektorin e turizmit janë tejet të vetëdijshme se njohuritë dhe aftësitë më 
të rëndësishme në 3-5 vitet e ardhshme lidhen me TIK-un (në veçanti me analitikën e të 
dhënave), median dhe mediat sociale, njohuritë mjedisore dhe kulturore, si dhe me kujdesin 
ndaj klientit (shërbimi i personalizuar etj.).
Niveli i lartë i njohurive në sektorin e TIK-ut pasqyrohet gjithashtu në perceptimin e kompanive 
mbi aftësitë e nevojshme në këtë sektor në 3-5 vitet e ardhshme, duke i kushtuar rëndësi të 
madhe teknologjive ose zhvillimeve të reja në sektorin e TIK-ut (përllogaritja në re elektronike, 
automatizimi, siguria kibernetike, “Big Data”, analiza e biznesit, mësimi automatik).

Punësimi i punonjësve të rinj
Rezultatet mbi renditjen e kritereve për punësimin e punonjësve të rinj tregojnë se rreth 
79% e të anketuarve renditën përvojën e punës si kriterin më të rëndësishëm në procesin 
e rekrutimit. Sigurisht që për të diplomuarit e rinj përmbushja e këtij kriteri është e vështirë. 
42% përmendën “aftësimin praktik”, çka sugjeron se aftësimi praktik gjatë studimeve 
konsiderohet i rëndësishëm. Aspektet formale të studimeve (diploma, suplementi i diplomës) 
u përmendën nga 25% e të anketuarve, pra shumë më pak se sa aftësimi praktik. Kritere 
të tjera, si p.sh. letrat e rekomandimit etj., konsiderohen si elementë me rëndësi nga vetëm 
19% e kompanive.

Niveli i kompetencave të të diplomuarve
Në tabelën në vijim, janë paraqitur përgjigjet lidhur me nivelet e kompetencës së të 
sapodiplomuarve pas hyrjes në tregun e punës.
graduates upon entering the labour market.
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Figura 4. Nivelet e kompetencave (n=107) 

Në të gjitha aftësitë, mbizotëron niveli (pothuajse) mesatar. Për sa i përket aftësive dixhitale, 
të komunikimit dhe gjuhëve të huaja, mbizotëron niveli “mbi mesatar”, ndërsa për sa i përket 
aftësive teknike praktike, mbizotërojnë nivelet “të pamjaftueshme” dhe “të mjaftueshme”. 
Kjo sugjeron se të diplomuarit kanë marrë aftësi më mirë për sa i përket gjuhëve të huaja, 
TIK-ut dhe komunikimit krahasuar me aftësitë teknike praktike. 

Përgjigjet mbi nevojën për trajnimin e punonjësve aktualë janë paraqitur në tabelën në vijim 
(n=107).
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Figura 5. Aftësitë e nevojshme (n=107) 

Të papërshtatshme Të mjaftueshme Të mira Shumë të mira Të shkëlqyera

Aftësitë teknike dhe praktike Aftësitë	e	planifikimit	dhe	
drejtimit

Aftësitë e komunikimit Aftësitë dixhitale Gjuhët e huaja

Shumë të ulëta Të ulëta Mesatare Të larta Shumë të larta

Teknikat dhe metodat e reja 
profesionale

Aftësitë dixhitale Aftësitë	e	planifikimit	dhe	
drejtimit

Aftësitë e komunikimit



41

Shumica e të anketuarve e konsiderojnë të nevojshëm trajnimin e punonjësve në fushat 
e	 teknologjisë/metodave	 të	 reja	 profesionale,	 TIK-ut,	 planifikimit	 dhe	 menaxhimit,	 dhe	
komunikimit. Mbi 92% e të anketuarve u shprehën se kompanitë e tyre ofrojnë mbështetje 
për trajnimin e punonjësve në forma të ndryshme, p.sh., duke alokuar kohë për trajnimin 
e tyre brenda orarit të punës (54%), duke ofruar programe trajnimi në kompani (46%), si 
dhe	duke	financuar	trajnimin	në	kompani.	Megjithatë,	kur	u	pyetën	për	arsyet	për	të	mos	
mbështetur punonjësit e tyre që të mësojnë aftësi të reja apo të përmirësojnë aftësitë 
aktuale, 41% e të anketuarve dhanë arsye pse janë hezitues për të mbështetur trajnimin, 
si	p.sh.	frika	se	stafi	i	trajnuar	do	të	largohet	nga	kompania,	kostot	e	kurseve	të	trajnimit,	
pakënaqësia me cilësinë e trajnimit në vend. 

Transformimi dixhital dhe aftësitë dixhitale
70% e të anketuarve shprehen se kompanitë e tyre janë duke iu nënshtruar një procesi 
transformimi dixhital.  Për më tepër, 72% e kompanive pranojnë nevojën që punonjësit e tyre 
të kenë aftësi të mira dixhitale. Ky opinion i kompanive në Shqipëri mund të konsiderohet 
shumë	 pozitiv	 dhe	 bashkëkohor	 dhe	 konfirmon	 faktin	 se	 sektori	 privat	 ndjek	 zhvillimet	
ndërkombëtare teknike dhe teknologjike në industritë përkatëse.

Arsimi dhe formimi profesional pas të mesmes
Rezulton se rreth 76% e kompanive kanë njohuri mbi AFP-në pas të mesmes. Megjithatë, 
është e rëndësishme të konstatohet se mund të ketë një “anshmëri” në dhënien e përgjigjeve, 
duke pasur parasysh faktin se metodologjia për intervistimin e të anketuarve mbështetej në 
metodën zinxhir dhe nisi me rrjetin e partnerëve të industrisë së Universitetit POLIS. Për 
rrjedhojë, ka gjasa të ekzistojë një “anshmëri” pozitive. Megjithatë, bashkëpunimi ndërmjet 
institucioneve arsimore dhe kompanive në zbatimin e këtyre programeve të studimit është 
mjaft	i	kufizuar,	siç	tregohet	në	tabelën	e	mëposhtme.
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Figura 6. Bashkëpunimi ndërmjet sektorit privat dhe institucioneve arsimore në AFP-në pas 
të mesmes (n=107) 

A keni bashkëpunuar me një ofrues të arsimit dhe formimit profesional në lidhje me aspektet e mëposhtme të një programi studimi 
profesional në sektorin tuaj?

Jo, asnjëherë Po, njëherë Po, ndonjëherë Po, shpeshherë

Hartimi i kurrikulave   Të nxënit me bazë punën                Praktikat profesionale          Vlerësimi i studentëve                  Vlerësimi i cilësisë
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Ky rezultat mund të shihet si një tregues se sektori privat ka më pak nevojë që të bashkëpunojë 
me sektorin e arsimit në rastet kur raporti teori-praktikë është i ulët, pra kur ofrohet një 
aftësim	praktik	i	kufizuar	gjatë	periudhës	së	studimit.	

Të anketuarit u pyetën mbi interesin e mundshëm të kompanisë së tyre për të trajnuar 
punonjës të ardhshëm në bashkëpunim me institucionet arsimore, duke i ndihmuar ata që 
të realizojnë një pjesë të studimeve të tyre ndërkohë që punojnë në kompani. Shumica e të 
anketuarve iu përgjigjen me “po, jemi të interesuar” kësaj pyetjeje (49%), 29% u përgjigjen 
“nuk e di” ndërsa përgjigja “jo, nuk jemi të interesuar” u zgjodh nga 22% e të anketuarve, 
shoqëruar nga arsyet në vijim: “nuk më është kërkuar”, “koha e përfshirë në trajnim” dhe 
“preferenca për punësimin e punonjësve të rinj të trajnuar”.  Vlen të përmendet se dhënia 
e kësaj përgjigjeje nuk ka qenë e thjeshtë; të anketuarit priren të përgjigjen bazuar në 
situatën aktuale por në fakt duhet të imagjinonin rastin e një bashkëpunimi të mirëstrukturuar 
ndërmjet sektorit privat dhe atij të arsimit, i cili rezulton në të diplomuar me aftësi praktike 
më të forta se të diplomuarit aktualë. 

Kompanitë dhanë një sërë përgjigjesh për pyetjet mbi incentivat e nevojshme për t’u 
angazhuar, së bashku me institucionet e arsimit të lartë, në një model të arsimit dual/të të 
nxënit	me	bazë	punën	për	programet	të	AFP-së	pas	të	mesmes.	Pas	klasifikimit	të	përgjigjeve	
sipas kategorive dhe pas deshifrimit të qëllimeve, mund të arrihet në konkluzionin se:
- ekziston një kërkesë e lartë për të diplomuar të mirëarsimuar dhe ekziston nevoja 
 për aftësim praktik por kompanitë dëshirojnë të kenë një nivel sigurie lidhur 
 me investimin e tyre në trajnimin e studentëve (angazhimi, sjellja e studentëve etj.)
- kompanitë kanë nënvizuar nevojën për miratimin e kurrikulave dhe kurseve 
 të studimit sipas nevojave të tregut të punës, duke i kushtuar vëmendje të veçantë
 aftësimit praktik. Sektori i ndërtimit përmendi se një pjesë e madhe e punës realizohet 
 përmes nënkontraktorëve, dhe diçka e tillë ka nevojë për vëmendje;
-	 të	anketuarit	i	mirëpresin	incentivat	fiskale	ose	kompensimet	me	qëllim	angazhimin	
 e tyre në trajnimin e studentëve. Megjithatë, u nënvizua gjithashtu se për kompanitë 
 ky është një investim në burimet e tyre njerëzore. 

Pikat kryesore nga anketimet 
Tabloja	e	krijuar	nga	anketimi	konfirmon	disa	fakte	dhe	shton	vlerë	në	informacionet	aktuale.	
– për ta nisur nga kjo e fundit: u përftua më shumë informacion seç pritej mbi 
 AFP-në pas të mesmes, i cili  njihet si alternativë arsimimi dhe kompanitë punësojnë 
 të diplomuar me diplomë nga ky cikël i AFP-së. 
–	 është	konfirmuar	fakti	se	AFP	pas	të	mesmes	nuk	është	mjaftueshëm	i	orientuar	
 drejt praktikës. 
–	 gjithashtu,	është	konfirmuar	se	marrëdhëniet	ndërmjet	sektorit	privat	dhe	institucioneve
	 arsimore	janë	mjaft	të	kufizuara.	Bizneset	kanë	disa	rezerva	për	të	nisur	bashkëpunimin
 me institucionet arsimore.
Nuk	 është	 surprizë	 fakti	 që	 bizneset	 e	 kanë	 të	 vështirë	 të	 konfirmojnë	 interesin	 e	 tyre	
për të bashkëpunuar me institucionet arsimore. Iniciativa për përshtatjen e AFP-së pas të 
mesmes, me qëllim përmirësimin e praktikës sipas kërkesave të punëdhënësve dhe tregut 
të punës, duhet të vijë nga institucionet arsimore. Diçka e tillë nuk mund të pritet nga bizneset 
(individuale). Organizatat e biznesit (dhomat e tregtisë dhe institucionet e ngjashme me to) 
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mund të kenë apeluar për një arsim më të përshtatshëm, por deri më tani përgjigja nga 
sektori i arsimit ka qenë apatike. 

Reflektimet	nga	intervistat
Me qëllim validimin e rezultateve të anketimit, u realizuan intervista me përfaqësues nga të tre 
sektorët e përzgjedhur. Personat e intervistuar duket se kishin njohuri mbi programet e AFP-
së por jo gjithmonë ishin në gjendje të bënin një dallim të qartë ndërmjet paketës së aftësive 
të programeve të arsimit dhe formimit profesional të mesëm të lartë dhe programeve të 
AFP-së pas të mesmes. Ky aspekt ishte disi më pozitiv në sektorin e ndërtimit, pasi hierarkia 
në kantieret e ndërtimit përcaktohet në përputhje me aftësitë dhe kompetencat që përkojnë 
me nivelin përkatës të AFP-së. Tradita e trashëguar nga e kaluara, e teknikëve të nivelit të 
“ulët” dhe “të lartë”, ndihmon që të kuptohen më mirë dallimet ndërmjet AFP-së së mesëm 
dhe pas të mesëm. 

U konstatua një përqindje çuditërisht e lartë e të anketuarve që pretendojnë se mbështesin 
trajnimin/kualifikimin	 e	 punonjësve	 të	 tyre	 por	 duket	 se	 “programet	 e	 brendshme	 të	
trajnimit” janë shpeshherë informale dhe të pastrukturuara, dhe përbëhen kryesisht nga 
metoda të punës praktike dhe udhëzime nga drejtuesit e nivelit të lartë. Nevoja për të pajisur 
forcën aktuale punëtore me aftësi të reja ose për të përmirësuar aftësitë e tyre ekzistuese 
duket	se	është	më	pak	prioritare	krahasuar	me	rekrutimin	e	stafit	të	ri.	Megjithatë,	nevoja	
që punonjësit të kenë aftësi më të mira dixhitale u pranua në përgjithësi nga të gjithë të 
anketuarit. 

Pavarësisht sektorit, mbizotëronte konstatimi se të diplomuarve u mungojnë aftësitë 
praktike. Ideja për të bashkëpunuar me universitetet me qëllim trajtimin e kësaj çështjeje 
është	mirëpritur	nga	një	pjesë	e	konsiderueshme	personash	por	burimet	e	kufizuara	(koha,	
njerëzit etj.) shihen si pengesë. Për më tepër, në momentin që një punonjës i trajnuar largohet, 
përpjekjet e bëra nga kompania shkojnë dëm. Për të tejkaluar këtë pengesë, u përmendën 
kalimthi	 incentivat	fiskale	dhe	ligjore,	por	ndërkohë	u	dhanë	edhe	sugjerime	specifike,	të	
tilla si: 
- nënshkrimi i kontratave ekskluzive ndërmjet kursantëve dhe kompanisë për 
 një periudhë 3-5 vjeçare pas përfundimit të një programi; 
- realizimi i orëve mësimore nga ofruesit e arsimit gjatë pasditeve ose fundjavave 
 me qëllim që kursantët të kalojnë më tepër kohë në kompani; 
- përfshirja e kompanive që në fazën e hartimit të programit/kurrikulës  dhe jo 
 vetëm për praktikat profesionale afatshkurtra.

Nga	intervistat	me	ofruesit	e	arsimit	u	identifikua	një	sfidë	e	re,	e	cila	është	vështirësia	për	
hartimin dhe ofrimin e programeve pas të mesmes të AFP-së që do të ishin të dobishme për 
të dy kategoritë në vijim: për të diplomuarit nga AFP i mesëm i lartë dhe për të diplomuarit 
nga shkolla e mesme e përgjithshme. Këta të fundit përbëjnë përqindjen më të lartë të 
trupës studentore në programet pas të mesme të AFP-së. Kjo do të thotë se programet 
janë projektuar për të trajnuar pjesëmarrësit duke supozuar se ata nuk kanë njohuri të 
mëparshme mbi temën, dhe rrjedhimisht kjo e bën të vështirë që të diplomuarit nga AFP 
i	mesëm	i	lartë	të	shohin	vlerë	në	ndjekjen	e	kualifikimeve	në	nivelin	pas	të	mesmes.	Kjo	
pengon lëvizshmërinë në sistemin arsimor dhe rithekson nevojën për programe të të nxënit 
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gjatë gjithë jetës në AFP-në pas të mesme. 

Një tjetër sugjerim për një sistem më të aksesueshëm ishte që kuadri aktual rregullator për 
arsimin e lartë të zbuste vështirësitë për transferimin e studimeve nga AFP pas të mesëm 
në programet Bachelor.

Procesi i akreditimit duhet të përfshijë dispozita më të qarta mbi të nxënit me bazë punën 
ose modelet e arsimit dual, në mënyrë që ekspertët e jashtëm të jenë të informuar dhe të 
kenë njohuri mbi këto praktika gjatë vizitave të monitorimit.  

Si përfundim, gjatë intervistave u soll në vëmendje çështja e numrit të punonjësve me aftësi 
të	kufizuara.	Asnjë	prej	të	anketuarve	nuk	pati	një	reagim	pozitiv.	Edhe	pse	këto	kategori	
përballen me shumë pengesa për të pasur akses në të gjitha nivelet e arsimit, programet 
e nivelit të mesëm të lartë dhe programet pas të mesmes të AFP-së përbëjnë një mundësi 
të pashfrytëzuar për të lehtësuar integrimin e tyre në tregun e punës.  Në Shqipëri, niveli 
i ndërgjegjësimit në drejtim të gjithëpërfshirjes mbetet shumë i ulët, si nga ofruesit e 
arsimit po ashtu dhe nga punëdhënësit. Politikëbërësit duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë 
masa	konkrete	për	të	përmirësuar	gjithëpërfshirjen,	duke	filluar	me	arsimin,	në	mënyrë	që	
studentët	me	aftësi	të	kufizuara	të	trajnohen	në	mënyrën	e	duhur,	dhe	duke	kaluar	më	pas	
te punëdhënësit, me qëllim që të aplikohen politika dhe praktika jodiskriminuese. 
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4.	 Panorama	aktuale	e	AFP-së	pas	të	mesmes	në	
Shqipëri

Siç u përmend më parë, programet pas të mesmes mund të ofrohen nga: Shkollat dhe 
qendrat e arsimit profesional, si dhe nga institucionet e arsimit të lartë. Ofrimi i tyre nga 
IAL-të është një proces i ri (nuk ka ende të diplomuar), dhe për rrjedhojë të dhënat janë të 
kufizuara.	Diçka	e	tillë	vështirëson	analizën	dhe	ngre	pikëpyetje	mbi	rezultatet	e	mundshme	
të parakohshme. Në faqen e internetit të AKAFPK-së janë paraqitur vetëm 5 programe 
studimi. Më poshtë, janë shpjeguar karakteristikat më të rëndësishme të këtyre programeve 
të studimit.

4.1.	AFP	pas	të	mesmes	si	pjesë	e	sistemit	të	AFP-së
Karakteristikat e programeve të arsimit dhe formimit 
profesional pas të mesmes jo të lartë

Tabela 2: Programet pas të mesmes të AFP-së të ofruara nga shkollat e AFP-së dhe qendrat 
shumëfunksionale (ofruesit e AFP-së) dhe karakteristikat e tyre kryesore

Programi i studimit i 
AFP-5

Karakteristikat kryesore 

Shërbime transporti

Analizë laboratorike për 
produktet ushqimore

1 vit; 1180 orë mësimore; teori me bazë shkollën; aftësim praktik me bazë shkollën 
dhe 640 orë trajnim në kompani me bazë punën. 54% aftësim praktik në kompani.
Aksesi i studentëve të AFP-4-2 edhe pa pasur një diplomë të Maturës Shtetërore.
Aksesi i të diplomuarve me diplomë të Maturës Shtetërore (Niveli 4-1) 
Akses për të rriturit që punojnë në këtë industri 
Akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara	(ofrimi	i	kushteve	të	duhura)

1 vit; 1050 orë mësimore; teori dhe aftësim praktik me bazë shkollën; nuk ka 
aftësim praktik në kompani.
Aksesi i studentëve të AFP-4-2 edhe pa pasur një diplomë të Maturës Shtetërore.
Aksesi i të diplomuarve me diplomë të Maturës Shtetërore (Niveli 4-1) 
Akses për të rriturit që punojnë në këtë industri 
Akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara	(ofrimi	i	kushteve	të	duhura)

Menaxhim në 
autoservis

1 vit: 990 orë mësimore; teori me bazë shkollën; aftësim praktik me bazë shkollën 
dhe 450 orë trajnim në kompani me bazë punën. 45% aftësim praktik në kompani.
Aksesi i studentëve të AFP-4-2 edhe pa pasur një diplomë të Maturës Shtetërore.
Aksesi i të diplomuarve me diplomë të Maturës Shtetërore (Niveli 4-1) 
Akses për të rriturit që punojnë në këtë industri 
Akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara	(ofrimi	i	kushteve	të	duhura)
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Instruktor i formimit 
profesional

1 vit: 990 orë mësimore; teori me bazë shkollën; aftësim praktik me bazë shkollën 
dhe 450 orë trajnim në kompani me bazë punën. 45% aftësim praktik në kompani.
Aksesi i studentëve të AFP-4-2 edhe pa pasur një diplomë të Maturës Shtetërore.
Aksesi i të diplomuarve me diplomë të Maturës Shtetërore (Niveli 4-1) 
Akses për të rriturit që punojnë në këtë industri 
Akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara	(ofrimi	i	kushteve	të	duhura)

Stilim
2 vite; 2100 orë mësimore; teori dhe aftësim praktik me bazë shkollën; nuk ka 
aftësim praktik në kompani.
Aksesi i studentëve të AFP-4-2 edhe pa pasur një diplomë të Maturës Shtetërore.
Aksesi i të diplomuarve me diplomë të Maturës Shtetërore (Niveli 4-1) 
Akses për të rriturit që punojnë në këtë industri 
Akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara	(ofrimi	i	kushteve	të	duhura)

Nga tabela 2 mund të arrihet në konkluzionin se programet pas të mesmes të ofruara nga 
shkollat e mesme të AFP-së dhe QSHF-të, në përgjithësi mund të karakterizohen si në vijim: 
- rregullohen nga ligji “Për AFP-në” (2017) dhe nga ligji “Për KSHK-në” (2010, i 
 ndryshuar në vitin 2018), si dhe nga aktet nënligjore që rrjedhin prej tyre;
- garantojnë akses për të diplomuarit nga AFP i mesëm i lartë (AFP 4-2), me ose 
 pa diplomë të Maturës Shtetërore;
- garantojnë akses edhe për të diplomuarit nga shkollat e mesme që kanë diplomë 
 të Maturës Shtetërore;
- garantojnë akses për të rriturit;
-	 garantojnë	akses	për	studentët	me	aftësi	të	kufizuara;	
- kanë kohëzgjatje më të shkurtër (deri në 2 vite, zakonisht 1 vit);
- kurrikulat e të gjithë këtyre programeve parashikojnë një pjesë të konsiderueshme   
 aftësimi praktik, qoftë me bazë shkollën ose përmes trajnimeve në kompani

4.1.2. Rasti i Shkollës Teknike Ekonomike Tiranë me 
programin pas të mesëm “Stilim”

Edhe pse programet pas të mesmes që ofrohen nga QSHF-të ose shkollat e AFP-së janë 
vetëm	 në	 fazën	 pilot,	 intervistat	me	 ofruesit	 kanë	 shfaqur	 tashmë	 një	 sërë	 sfidash	 dhe	
tregojnë se ka hapësirë për ndërhyrje. Gjatë përshkrimit të përvojës së saj me programin 
pas	të	mesëm	“Stilim”,	Dr.	Anila	Bani	identifikoi	3	çështje	të	rëndësishme:
- Kuadri rregullator është i paplotë. Ligji “Për AFP-në” përcakton parimet kryesore por 
Urdhrat	dhe	Direktivat	vjetore	për	AFP-në	nuk	përmbajnë	dispozita	specifike	për	programet	
pas të mesmes, duke i lënë kështu ofruesit të operojnë në vakum për sa i përket aspekteve 
të tilla si madhësia e klasave (numri minimal dhe maksimal i studentëve), pjesëmarrja, 
njohja e njohurive ose e pjesëmarrjes së mëparshme në module të caktuara. Për më tepër, 
ngarkesa e programit (6 orë/ditë; 5 ditë/javë) mund të jetë e përshtatshme për studentët por 
e vështirëson shumë pjesëmarrjen e të rriturve në këto programe. Ajo e konsideronte këtë 
si një ndër arsyet kryesore për rritjen e numrit të pjesëmarrësve që braktisën programin, 
nga 16 në vitin e parë në 8 në vitin pasardhës akademik. Ndryshe nga programet pas 
të mesmes të ofruara nga IAL-të, këto programe nuk japin një diplomë, por thjesht një 
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certifikatë.	Për	rrjedhojë,	është	jo	vetëm	e	nevojshme	por	edhe	logjike	që	të	miratohet	një	
organizim	më	fleksibël	i	programeve,	me	qëllim	që	ato	të	akomodojnë	nevojat	e	të	rriturve	
në marrëdhënie pune.
- Siç u përmend më parë, një tjetër çështje urgjente është numri i personelit. Në mënyrë që 
programet pas të mesmes të sjellin vlerë të shtuar për të diplomuarit nga AFP i mesëm i lartë, 
dhe akoma më shumë për të rriturit, është e nevojshme që të angazhohen persona dhe 
profesionistë shumë të aftë, me përvojë dhe ekspertizë. Pagesat aktuale nuk e mundësojnë 
diçka të tillë. Dr. Bani shpjegoi se edhe pse ata ishin në gjendje të tërhiqnin disa instruktorë 
shumë	të	kualifikuar	në	vitin	e	parë,	nuk	arritën	t’i	mbanin	në	vitin	pasardhës.	Aktualisht,	
shumica e instruktorëve të angazhuar në programet pas të mesmes janë po ata të cilët 
janë të angazhuar në arsimin dhe formimin profesional të mesëm të lartë. 
-	Çështja	e	tretë	e	nënvizuar	është	nevoja	për	infrastrukturë	dhe	laboratorë	specifikë	për	
programet pas të mesmes. Aktualisht, programet pas të mesmes shfrytëzojnë infrastrukturën 
ekzistuese në shkollat e AFP-së, të cilat mund t’u përgjigjen disa prej nevojave të programit 
por	jo	kërkesave	specifike	të	tij,	veçanërisht	në	rastin	e	programit	“Stilim”.	Megjithatë,	kjo	
u	konsiderua	si	një	sfidë	shumë	më	e	vogël	krahasuar	me	aspektet	rregullatore	dhe	ato	të	
burimeve njerëzore.

Rekomandime:

i) Të rregullohet ofrimi i programeve pas të mesmes në QSHF-të dhe shkollat e AFP-së 
përmes	akteve	specifike	 ligjore	që	parashikojnë	dispozita	mbi	pjesëmarrjen,	 transferimin	
dhe njohjen e njohurive, përshtatjen e ngarkesës së punës dhe orarit me qëllim lehtësimin 
e aksesit për të rriturit 
ii) Të aplikohet një tarifë regjistrimi (edhe nëse është një tarifë e ulët/sociale). Kjo nuk 
parashikohet të ndikojë në kërkesën për këto programe (pasi ekzistojnë një sërë kursesh 
që ofrohen privatisht në fushën e stilimit dhe të cilët kanë një kërkesë të qëndrueshme nga 
tregu).	Në	krahun	tjetër,	kjo	do	të	mundësojë	një	burim	shtesë	financimi,	krahas	buxhetit	
të shtetit, i cili mund t’u krijojë ofruesve mundësinë për të rritur pagesën për trajnuesit/
instruktorët. 
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Në	kreun	2,	paragrafi	2.1.a,	u	diskutua	kuadri	ligjor	për	sistemin	pas	të	mesmes	si	pjesë	e	
arsimit të lartë. Ligji “Për arsimin e lartë” (2015) dhe ligji “Për KSHK-në” (2010, i ndryshuar në 
vitin 2018), si dhe aktet nënligjore që rrjedhin prej tyre, rregullojnë pas të mesmen si pjesë 
të arsimit të lartë. Ky kuadër ligjor, në veçanti ligji “Për KSHK-në” (i ndryshuar në vitin 2018), 
i përcakton programet e AFP-5 që ofrohen nga institucionet e arsimit të lartë si “program 
studimi	jo	universitar	profesional	pas	arsimit	të	mesëm,	certifikatë	profesionale”.	Sipas	ligjit	
“Për arsimin e lartë” (2015) institucionet e arsimit të lartë mund të ofrojnë programe të 
AFP-5 në nivelin 5 të KSHK-së me 60 ose 120 kredite sipas ECTS. Kohëzgjatja e programit 
të studimit është 1 ose 2 vite akademike dhe në fund të studimit përftohet përkatësisht një 
“Certifikatë	profesionale”	ose	“Diplomë	profesionale”,	në	fushën	përkatëse	të	studimit.
Të gjitha programet pas të mesmes, si pjesë e arsimit të lartë, ofrohen nga institucionet e 
arsimit të lartë (universitetet, universitetet e shkencave të aplikuara, akademitë profesionale). 
Aktualisht, programet pas të mesmes zënë një pjesë të konsiderueshme të arsimit të lartë 
(rreth 15% të studentëve të regjistruar në Maturën Shtetërore Profesionale, një shifër kjo e 
krahasueshme me vendet e tjera evropiane).  Bazuar në bazën e të dhënave të ASCAL, 
rreth 90% e programeve i përkasin shkencave të aplikuara, ndërsa 17 programe ofrohen 
në TIK, 14 në turizëm dhe 12 në ndërtim. Më tepër se 90% e institucioneve të arsimit të lartë 
(IAL) në vend ofrojnë programe të tilla studimi dhe rrjedhimisht këto programe janë të 
shpërndara në të gjitha qytetet e mëdha të vendit (Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë, 
Vlorë dhe Gjirokastër).
Sipas ligjit shqiptar “Për arsimin e lartë” (2015), nota mesatare minimale e provimeve të 
maturës për t’u pranuar në një program studimi bachelor përcaktohet me vendim të 
qeverisë, ndërkohë që të gjithë të diplomuarit nga shkolla e mesme që kanë kaluar provimet 
e maturës mund të pranohen në programet pas të mesmes. Rritja e numrit të programeve 
pas të mesmes dhe studentëve të regjistruar në to lidhet kryesisht me një kriter administrativ, 
përkatësisht	me	vendosjen	e	një	kufiri	për	notën	mesatare	(të	gjithë	studentët	nga	shkolla	e	
mesme, të cilët kanë një mesatare notash nën 6,5 mund të aplikojnë vetëm në programet 
pas të mesmes). Ky kriter nuk çon detyrimisht në rritjen e cilësisë së studimeve dhe të 
nivelit	të	kualifikimeve	të	të	diplomuarve.	Përkundrazi,	ai	mund	të	ketë	një	efekt	të	thellë	
diskriminues pasi më tepër se 90% e studentëve të regjistruar vijnë nga familjet dhe rajonet 
më të varfra të vendit dhe kjo formë e arsimit të lartë mund të konsiderohet si një formë 
më	e	ulët	kualifikimi	(10).

Pjesëmarrja e të rriturve në trajnim dhe përmirësimi i aftësive ekzistuese përbën një pjesë 
të rëndësishme të AFP-së. Në Shqipëri, ky aspekt vazhdon të jetë në nivele të ulëta. 

4.2. Programet pas të mesmes si pjesë e ofertës së 
arsimit të lartë

4.2.1 Anketimi me ofruesit e programeve pas të mesmes 
në arsimin e lartë
Një anketim i realizuar me ofruesit e programeve pas të mesmes (nr. i të anketuarve është 
12) nënvizon nevojën për ndërhyrje në politika me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe për 
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Figura 7: Tendenca e studentëve të regjistruar (mesatarja e 3 viteve të fundit)

25% 25%

50%

Me të dhënat aktuale, e vetmja gjë që mund të bëjmë është të spekulojmë mbi arsyet e 
mundshme të pamundësisë së programeve pas të mesmes për të transformuar kërkesën 
potenciale në kërkesë reale. Megjithatë, mund të përmenden tre faktorë:
 
- Vizibiliteti i këtyre programeve mbetet i ulët dhe imazhi i tyre është i dobët
-	 Demografik:	numri	i	ulët	i	të	diplomuarve	nga	shkolla	e	mesme	dhe	përqindja	e	
 lartë e të diplomuarve që largohen për të studiuar jashtë vendit
- Cilësia: programet pas të mesmes mbeten mjaft teorike dhe nuk i përgjigjen 
 nevojave të tregut, çka redukton kështu vlerën e tyre në sytë e studentëve të ardhshëm

Kjo tendencë e regjistrimeve mund të shpjegojë gjithashtu hezitimin e ofruesve për të hapur 
programe të reja pas të mesmes. Vetëm 17% e të anketuarve synojnë të hapin programe të 
reja. 

rrjedhojë rritjen e interesit për arsimin dhe formimin pas të mesmes në Shqipëri. Edhe pse 
numri potencial i studentëve për këto programe është i lartë (për shkak të rritjes së notës 
mesatare minimale që mundëson aksesin në studimet Bachelor), vetëm 25% e ofruesve të 
anketuar raportojnë rritje të numrit të studentëve të regjistruar në 3 vitet e fundit.

Cila është tendenca e regjistrimit të studentëve (mesatarja e 3 viteve të fundit)?
12 përgjigje

Në rritje

Konstante

Në ulje
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50%
16.7%

33.3%

Ndër arsyet e përmendura për të mos hapur programe të tjera bënin pjesë numri i ulët i 
studentëve të regjistruar dhe nevoja për të përmirësuar cilësinë dhe organizimin e praktikave 
të programeve ekzistuese. 

Krahas anketimit, u përzgjodhën gjashtë praktika të programeve pas të mesme të AFP-së 
në sistemin e arsimit profesional dhe arsimit të lartë në Shqipëri, të cilat i përkasin sektorëve 
të përzgjedhur të industrisë (TIK, ndërtimi dhe turizmi) dhe ofrohen nga institucione të 
ndryshme të arsimit të lartë. Tabela në vijim paraqet këto gjashtë programe studimi të AFP-
3 dhe karakteristikat e tyre kryesore.

Figura 8 – Synimi për të hapur programe të reja studimi post-profesionale 

Synoni të hapni programe të tjera të AFP-së pas të mesme në 3 vitet në vijim?
12 përgjigje

Po

Jo

Nuk e di
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Tabela 3: Programet pas të mesmes të AFP-së që ofrohen nga institucionet e arsimit të lartë 
dhe karakteristikat e tyre kryesore

Programet pas 
të mesmes të 

AFP-së

Kohëzgjatja 
(vite) Ngarkesa 

ECTS

Lloji i diplomës

Lloji dhe 
përqindja totale e 
aftësimit praktik 
në kredite sipas 

ECTS

Provim 
përfundimtar 

ose tezë

Kriteret e 
pranimit

Karakteristikat e 
aftësimit praktik

TIK
(Kolegji 

Profesional i 
Tiranës)

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

10 kredite sipas 
ECTS ose 8,3%

Provim 
përfundimtar 
ose projekt 
studimor

Niveli 4 me 
maturë 

shtetërore

Aftësim praktik 
me bazë shkollën 

Mirëmbajtje 
Rrjete 

Kompjuterike
(Universiteti 

Polis) 

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

24 kredite sipas 
ECTS ose 20%

Projekt studimor
Niveli 4 me 

maturë 
shtetërore

Aftësim praktik me 
bazë shkollën (12 

kredite sipas ECTS)
I kombinuar me 

praktikë profesionale 
(12 kredite sipas ECTS)

Menaxher 
ndërtimi

(Universiteti i 
Durrësit)

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

16 kredite sipas 
ECTS (13,3%)

Nuk ka provim 
përfundimtar 
ose projekt 
studimor

Niveli 4 me 
maturë 

shtetërore

Aftësim praktik me 
bazë shkollën (8 kredite 

sipas ECTS)
I kombinuar me 

praktikë profesionale (8 
kredite sipas ECTS)

Efiçencë 
Energjetike

(Universiteti 
Polis)

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

24 kredite sipas 
ECTS ose 20%

Projekt 
studimor

Niveli 4 me 
maturë 

shtetërore

Aftësim praktik me 
bazë shkollën (12 

kredite sipas ECTS)
I kombinuar me 

praktikë profesionale 
(12 kredite sipas ECTS)

Menaxhim në 
Turizëm, Hoteleri 

dhe Evente
(Universiteti 

Metropolitan)

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

6 kredite sipas 
ECTS (5%)

Provim 
përfundimtar

Niveli 4 me 
maturë 

shtetërore

Aftësim praktik me 
bazë shkollën 

Turizëm
(Universiteti 
Europian i  
Tiranës )

2 vite, 120 
kredite sipas 

ECTS

Diplomë 
profesionale

5 kredite sipas 
ECTS (4,2%)

Provim 
përfundimtar 
ose projekt 
studimor

Niveli 4 me 
maturë 

shtetërore

Aftësim praktik me 
bazë shkollën 

Karakteristikat kryesore të programeve pas të mesmes të paraqitura më sipër mund të 
përmblidhen si në vijim:

a) Të gjitha programet e studimit pas të mesmes të AFP-së kanë një ngarkesë prej 120 
kredite sipas ECTS dhe kohëzgjatje 2 vite. Fakti që asnjë IAL nuk ofron një program studimi 
pas të mesëm më të shkurtër, me kohëzgjatje 1 vjeçare dhe me 60 kredite sipas ECTS, do 
të thotë se IAL-të nuk kanë besim se mund të ofrojnë programe studimi me theks të fortë 
profesional dhe praktik dhe për rrjedhojë priren të ofrojnë programe studimi më të gjata 
dhe jo shumë praktike.
b) Të gjitha programet e studimit pas të mesmes të AFP-së garantojnë pranimin vetëm të 
studentëve me Maturë Shtetërore (AFP 4-1 dhe AFP 4-2) por jo të studentëve me provimin 
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përfundimtar të shkollës.
c) Shumica e programeve pas të mesmes janë më të orientuara drejt teorisë. Ky raport 
nënvizon disavantazhet por duhet të theksohet se ai paraqet gjithashtu edhe disa avantazhe; 
studentët kanë mundësinë të thellojnë njohuritë e tyre mbi lëndët bazë dhe të përmirësojnë 
dijet e përgjithshme të cilat janë me rëndësi për vazhdimin e studimeve profesionale në 
të ardhmen (p.sh. në formën e një studimi Bachelor dual ose me kohë të pjesshme). Në 
këtë kontekst, duhet pasur parasysh se shumica e studentëve profesionalë vijnë nga rajone 
modeste dhe shpeshherë të pazhvilluara, si dhe nga shkollat e mesme të përgjithshme 
dhe shkollat e mesme profesionale më modeste në vend.  Për më tepër, aftësitë bazë janë 
thelbësore për të pasur sukses në tregun e punës, si dhe për të mbështetur të nxënit e 
mëtejshëm. Programet e arsimit dhe formimit profesional duhet të garantojnë përftimin e 
aftësive të përshtatshme gjuhësore dhe matematikore nga studentët, krahas kompetencave 
specifike	të	profesionit.
d) Përmbledhja e kurrikulave të programeve pas të mesmes që ofrohen aktualisht në IAL të 
ndryshme në Shqipëri tregon se në këto programe, koha e aftësimit praktik të drejtpërdrejtë 
në	kompani	është	shumë	e	kufizuar	dhe	shumë	më	e	ulët	se	koha	minimale	e	nevojshme	
e praktikës (të nxënit me bazë punën - WBL), e cila duhet të jetë të paktën 25% e kohës 
totale të studimit (OECD, 2014). Vetëm një IAL (Universiteti Polis) ka një përqindje optimale 
të aftësimit praktik që së bashku me projektin studimor përbëjnë rreth 33-35 kredite sipas 
ECTS ose më tepër se 25% të ngarkesës totale mësimore.

4.2.2. Rasti i Universitetit Polis me programin pas të mesëm 
“Efiçencë	Energjetike”
Programi	pas	i	mesëm	“Efiçencë	Energjetike”	në	Universitetin	POLIS	është	rezultat	i	projektit	
TEMPUS,	 “Zhvillimi	 dhe	përshtatja	 e	programeve	profesionale	mbi	 efiçencën	energjetike	
në Ballkanin Perëndimor” - DAPEEWB, Nr. i projektit 543782-TEMPUS-1-2013-1-AL-TEMPUS-
JPCR. 

Është shumë e rëndësishme të njihet roli që ka luajtur ky projekt sepse në atë kohë programet 
pas të mesmes ishin një risi për Shqipërinë dhe mungonin referencat. 

Falë mbështetjes profesionale të ekspertëve ndërkombëtarë në hartimin e kurrikulës, falë 
asistencës	 së	 tyre	 në	 ngritjen	 e	 një	 laboratori	 efikas	 dhe	 në	 pajisjen	 e	 tij	me	 teknologji	
moderne, në zhvillimin e metodologjive të përshtatshme (duke përfshirë orët mësimore me 
bazë praktike dhe trajnimin në kompani) dhe çka është më e rëndësishme, në trajnimin e 
trajnuesve, u mundësua zhvillimi dhe zbatimi i programit. 
Në atë kohë, Universiteti POLIS, së bashku me Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”, 
ishin	dy	 institucionet	pioniere	shqiptare	që	filluan	të	ofronin	programe	pas	të	mesmes	të	
AFP-së. Ata shërbyen si pilotë për ASCAL (më pas APAAL – Agjencia Publike e Akreditimit 
të Arsimit të Lartë) për sa i përket vlerësimit të cilësisë së programeve pas të mesmes. 

Edhe pse laboratori i krijon mundësinë studentëve që të marrin aftësi praktike në ambientet 
e shkollës, trajnimet në kompani përbëjnë një pjesë të mirë të programit. Bashkëpunimi me 
bizneset	mbetet	aspekti	më	i	rëndësishëm	por	gjithashtu	edhe	një	ndër	aspektet	më	sfidues	
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për sa i përket ofrimit të tij. 

Që nga ajo kohë, nga ky program janë diplomuar 8 breza studentësh, me një përqindje 
të lartë punësimi brenda dhe jashtë vendit. Bazuar në këtë përvojë dhe duke shfrytëzuar 
infrastrukturën e laboratorit, POLIS ofron tashmë kurse të të nxënit gjatë gjithë jetës për 
Efiçencën	Energjetike	dhe	Menaxhimin	e	Energjisë,	si	dhe	ka	ngritur	një	shkollë	verore	në	
bashkëpunim me Komunitetin e Energjisë së OKB-së. 
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5.	 Planifikimi	i	së	ardhmes

Ky kapitull përmbledh konkluzionet kryesore dhe përshkruan qasjet dhe modalitetet 
konkrete për prezantimin dhe zbatimin e programeve të AFP-së në arsimin pas të mesëm 
dhe të lartë, të cilat janë në përputhje me orientimin e politikës kombëtare për zhvillimin e 
forcës	punëtore	në	të	gjitha	moshat	dhe	përmes	mundësive	të	diversifikuara.	
Konkluzioni gjithëpërfshirës i këtij raporti është se AFP pas të mesmes është një alternativë e 
vlefshme arsimimi, por rëndësia reale e tij duhet të rritet në mënyrë të ndjeshme me qëllim 
që t’i shërbejë studentëve dhe punëdhënësve. Ekziston një mospërputhje ndërmjet kërkesës 
dhe ofertës për punë; nga njëra anë, në Shqipëri ka një papunësi të lartë, veçanërisht në 
radhët e të rinjve. Nga ana tjetër, kompani më dinamike në aspektin social kanë probleme 
në gjetjen e punonjësve të duhur në të ardhmen. Arsimi në përgjithësi dhe AFP pas të 
mesmes në veçanti duhet të harmonizohen më mirë me kërkesat, jo vetëm me ato aktuale, 
por veçanërisht me kërkesat e ardhshme për punonjës të rinj.

5.1. Conclusions 
Për të përmirësuar në mënyrë thelbësore cilësinë e arsimit dhe formimit profesional pas të 
mesmes në Shqipëri, në përputhje me rekomandimet e OECD (2014) dhe me përvojën e 
vendeve të tjera (jo vetëm të Gjermanisë, Austrisë, Zvicrës por edhe të vendeve në rajonin 
e Ballkanit Perëndimor, si p.sh. Serbia), është thelbësore që të rritet përqindja e trajnimit në 
kompani në kurrikulën e AFP-së pas të mesmes. Për këtë arsye, rekomandohet fort një 
ristrukturim gradual i programeve aktuale të studimit pas të mesmes të AFP-së sipas modelit 
të	arsimit	dual,	të	paktën	në	fushat	prioritare	si	ndërtimi,	turizmi	dhe	TIK-u,	çka	reflekton	
gjithashtu objektivat e qeverisë shqiptare në fushën e arsimit profesional dhe arsimit të lartë 
.

Ligji “Për nxitjen e punësimit” (15/2019)   dhe VKM-ja përkatëse 17/2020   “Për nxitjen 
e punësimit” ofrojnë një bazë të mirë për aftësimin praktik për personat e papunë, 
punëkërkuesit dhe të diplomuarit, të cilët kanë qenë të papunë deri në 2 vite pas diplomimit. 
Megjithatë, ato nuk i shërbejnë aftësimit praktik të studentëve gjatë studimeve të tyre. Këto 
kuadro ligjorë ofrojnë gjithashtu një bazë shumë të fortë për kompanitë dhe punëdhënësit. 
Gjithashtu, ekziston nevoja për të pasur një model të krahasueshëm, për të mbështetur 
studentët dhe kompanitë që ofrojnë praktika profesionale për studentët. Diçka e tillë duket 
shumë e vështirë për t’u realizuar nëse nuk ofrohet mbështetje ose incentiva për kompanitë 
që të marrin pjesë në aftësimin praktik të studentëve.

Për të rregulluar të gjitha aspektet e aftësimit praktik të studentëve, duke përfshirë 
bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve të nevojshme 
për këtë qëllim, duket se është e nevojshme që të miratohet një vendim qeverie i veçantë 
si dhe rregulloret përkatëse ministrore.

Ligji “Për arsimin e lartë” (80/2015) nuk përmban dispozita të detajuara mbi aftësimin 
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praktik gjatë periudhës së studimit. Megjithatë, kjo mangësi është trajtuar në aktin përkatës 
nënligjor, përkatësisht në VKM-në 879/2019. Sipas këtij akti nënligjor, komponenti i aftësimit 
praktik është përfshirë në kategorinë “Lëndë plotësuese” (kategoria D) të kurrikulës së 
programit pas të mesëm. Kjo kategori përfshin marrjen e aftësive mbi gjuhët e huaja, 
teknologjinë e informacionit dhe telematikën, komunikimin dhe prezantimin, të njohurive 
përkatëse mbi tregun e punës dhe aftësim praktik në kompanitë/institucionet publike dhe 
private në kuadër të marrëveshjeve të përbashkëta për përmbushjen e objektivave. Sipas 
këtij akti nënligjor, të gjitha këto lëndë të përfshira në këtë kategori nuk duhet të tejkalojnë 
15% të totalit të krediteve sipas ECTS. Megjithatë, shënimi në fund të faqes përkatëse të këtij 
vendimi përcakton se raporti ndërmjet teorisë dhe praktikës në programet e AFP-5 duhet 
të jetë 50/50, ndërsa përqindja e aftësimit praktik në kompani duhet të jetë minimalisht 25% 
e totalit të krediteve akademike (ECTS). Megjithatë, ky vendim është miratuar vetëm dy vite 
më parë. Rrjedhimisht, të gjitha programet pas të mesmes që kanë nisur përpara vitit 2019 
nuk e kanë ndjekur këtë kriter të ri por kanë ndjekur në përgjithësi kriteret për programet 
klasike të studimeve Bachelor për sa i përket raportit ndërmjet teorisë dhe praktikës, sipas 
të cilave aftësimi praktik zë më pak se 5% të totalit të krediteve ECTS të kurrikulës.

Arsyeja për aftësimin e pamjaftueshëm praktik në programet aktuale pas të mesmes të AFP-
së është se ato nuk janë të bazuara në bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet universiteteve 
dhe kompanive ose partnerëve socialë (WLP). Pa aftësim të fortë praktik dhe bashkëpunim 
të mirë me WLP-të, rezultatet e programeve pas të mesmes vazhdojnë të kenë cilësi të ulët 
dhe të diplomuarit nuk kanë mundësi të mira punësimi. 
WBL është baza e arsimit dual, i cili bazohet në bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet biznesit 
dhe universitetit, në pjesëmarrjen e fortë të WLP-ve në hartimin e programit studimor dhe, 
mbi të gjitha, në zbatimin e aftësimit praktik të studentëve. Për rrjedhojë, bashkëpunimi 
ndërmjet arsimit të lartë, biznesit dhe industrisë luan një rol thelbësor dhe rrjedhimisht 
përfaqëson	sfidën	më	të	madhe	të	programeve	të	studimit	të	integruara	me	praktikën,	jo	
vetëm në nivel pas të mesmes por gjithashtu edhe në nivele të tjera më të larta, përkatësisht 
në	programet	duale	ose	profesionale	Bachelor	ose	Master.	Kjo	sfidë	është	edhe	më	e	madhe	
dhe më e vështirë në rastin e Shqipërisë, pasi nuk lidhet vetëm me mungesën e traditës në 
këtë fushë por edhe me faktorë të tjerë. Në këtë kontekst, duhet të përmenden dy faktorë 
të	rëndësishëm,	përkatësisht	madhësia	e	kompanisë	dhe	niveli	 i	kualifikimit	të	drejtuesve	
dhe të profesionistëve të punësuar në kompani.

AFP pas i mesëm dhe i lartë duhet të udhëhiqet nga kërkesa, duke i kushtuar rëndësi edhe 
zhvillimit afatgjatë pasi punëdhënësit mund të jenë subjektivë në periudha afatshkurtra.

Reagimi	i	tregut	të	punës	ndaj	AFP-së	pas	të	mesmes	mbetet	i	kufizuar
Anketimet me punëdhënësit dhe ato me IAL-të theksojnë nevojën për një forcë punëtore 
të	kualifikuar	dhe	me	aftësi	më	të	larta	teknike.	Megjithatë,	kuadri	i	ngurtë	rregullator	dhe	
kapacitetet	e	kufizuara	të	institucioneve	të	arsimit	të	lartë	pengojnë	hartimin	dhe	ofrimin	e	
programeve pas të mesmes të AFP-së, të cilat janë me rëndësi dhe praktike për tregun e 
punës.		Të	nxënit	praktik	vazhdojnë	të	zënë	një	pjesë	të	papërfillshme	të	të	gjithë	programeve	
pas të mesmes të AFP-së.

Kërkesat për një sistem efektiv arsimi dhe formimi
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AFP pas i mesëm është një alternativë relativisht e re krahasuar me arsimin e lartë dhe 
arsimin	dhe	 formimin	profesional	fillestar	më	 tradicional.	Për	 rrjedhojë,	 sistemet	duhet	 të	
fokusohen	 te	 cilësia	 e	 infrastrukturës,	 stafi	mësimor	 i	 trajnuar	 dhe	 i	 paguar	 në	mënyrë	
të përshtatshme, metodologjitë dhe materiali mësimor). Ky aspekt përfshin programet e 
arsimit dhe formimit profesional pas të mesmes, të lartë dhe jo të lartë.

Roli i partnerëve socialë
Pavarësisht disa përpjekjeve të posaçme në kuadrin ligjor të AFP-së dhe në zbatimin e tij, 
roli i partnerëve social në hartimin, zhvillimin dhe ofrimin e programeve të AFP-së (të AFP-së 
së mesëm të lartë dhe pas të mesmes, duke përfshirë të lartë) vazhdon të jetë në një fazë 
fillestare.

Ende nuk është ndërtuar një praktikë e AFP-së pas të mesmes në sistemin e arsimit në 
Shqipëri. Punëdhënësit janë në dijeni të nevojës për aftësi më të larta, megjithatë nuk arrijnë 
të shohin vlerën e shtuar të të diplomuarve nga IAL-të që ofrojnë AFP pas të mesmes. 
Nga ana tjetër, studentët potencialë nuk i konsiderojnë zgjedhje të parë programet pas 
të mesmes të AFP-së. Këto alternativa janë pothuajse të paaksesueshme nga të rriturit e 
punësuar që synojnë të mësojnë aftësi të reja apo të përmirësojnë aftësitë aktuale.

Programet pas të mesmes të AFP-së dhe opsionet për lëvizshmëri
Pavarësisht parimeve të përmendura në tre ligjet kryesore, legjislacioni dytësor dhe mënyra 
e organizimit të të gjithë sistemit të arsimit e bën të pamundur lëvizshmërinë horizontale 
ose vertikale. Rasti i programeve pas të mesmes të ofruara nga IAL-të është një shembull 
eksplicit i kësaj problematike. Edhe pse ligji “Për arsimin e lartë” (80/2015) mundëson akses 
në programet Bachelor, rregullimet përkatëse (aktet nënligjore) e bëjnë të pamundur aksesin 
në to. 

Orientimi i karrierës
Është	e	rëndësishme	që	studentët	të	kenë	akses	në	orientim	karriere	të	kualifikuar	sepse	
pavarësisht faktit që sistemi duhet të projektohet që të udhëhiqet nga kërkesa, parashikohet 
të ketë mospërputhje ndërmjet kërkesës dhe ofertës. 

Me qëllim përmirësimin e aspekteve të përmendura më sipër të programeve pas të mesmes 
të AFP-së në Shqipëri, është hartuar një matricë rekomandimesh. 
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5.2. Matrica e rekomandimeve

Grupi i synuar / 
Afati kohor Politikëbërësit Ofruesit e AFP-së Bizneset

Ndërhyrjet afatshkurtra
Aksesueshmëria
Procesi i centralizuar dhe 
i ngurtë i pranimit në 
programet pas të mesmes 
të arsimit të lartë, vështirëson 
aksesin e grupeve të 
ndryshme të synuara, 
veçanërisht të të rriturve. 
Për më tepër, një ofertë e 
ngurtë redukton aftësinë e 
sistemit për t’iu përshtatur në 
mënyrë proaktive nevojave 
të tregut. Për rrjedhojë, 
kuadri rregullator duhet të 
rishikojë dispozitat aktuale 
mbi procedurat e pranimit në 
programet pas të mesmes 
të arsimit të lartë me qëllim 
që të lehtësojë aksesin e 
kategorive të ndryshme 
përfituese.	

Aksesueshmëria
Procedurat e pranimit në 
programet pas të mesmes 
jo të arsimit të lartë mund të 
përcaktohen dhe shtjellohen 
më qartë për sa i përket 
kritereve dhe procesit 
të përzgjedhjes. Krahas 
provimeve përfundimtare të 
shkollës, mund të përshtaten 
kritere të tjera që lidhen 
me lëndët profesionale dhe 
me aftësitë praktike, madje 
edhe një provim pranimi. Kjo 
mund të reduktojë gjithashtu 
presionin e studentëve të 
arsimit profesional për të 
marrë detyrimisht Provimin e 
Maturës Profesionale. 

Të gjithë ofruesit e 
programeve pas të mesmes 
të AFP-së duhet të krijojnë 
një	marrëdhënie	efikase	me	
organet/personat përgjegjës 
për këshillimin për karrierën 
në shkollat e arsimit të 
mesëm të lartë dhe duhet 
të punojnë ngushtësisht me 
ta në mënyrë që studentët 
e ardhshëm të marrin 
informacion të plotë dhe 
të saktë mbi ofertën dhe 
përfitimet	e	programeve	pas	
të mesmes. 

Përgjigja ndaj nevojave të 
tregut të punës
Ashtu si në rastin e 
programeve pas të mesmes, 
jo të arsimit të lartë, për 
përfshirjen dhe përfaqësimin 
e partnerëve socialë në 
qeverisjen dhe menaxhimin 
e shkollës/programit, sektori 
i biznesit duhet të përfshihet 
në mënyrë domethënëse 
në të gjitha aspektet e 
programeve të studimit pas 
të mesmes të arsimit të lartë, 
përkatësisht në hartimin, 
ofrimin, vlerësimin dhe 
rishikimin e tyre. Kjo do të 
ndihmonte në krijimin e një 
sistemi	 thelbësor	 dhe	 efikas	
për marrjen e reagimeve nga 
tregu, çka do të afronte më 
tepër rezultatet e programit 
me nevojat e tregut. 

Përgjigja ndaj nevojave të 
tregut të punës
Bizneset duhet t’u japin 
ofruesve të dhëna dhe 
komente të qarta, duke pasur 
parasysh jo vetëm nevojat 
aktuale por gjithashtu edhe 
nevojat e ardhshme të tregut 
të punës. 
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Vlerësimi i instruktorëve të 
AFP-së
Krahas	kualifikimeve	tërësisht	
akademike, një peshë të 
rëndësishme në cilësinë e 
stafit	 duhet	 të	 ketë	 përvoja	
profesionale (3 - 5 vite). 
Një	 tjetër	 kriter	 për	 stafin	
mësimdhënës / instruktorë 
është të bëhet dallimi 
ndërmjet	 stafit	 të	 përfshirë	
në programet pas të mesmes 
dhe	 stafit	 të	 përfshirë	 në	
programet e nivelit të mesëm 
në	 lidhje	 me	 kualifikimet	
(jo domosdoshmërish 
akademiket) dhe pagesën.

Lëvizshmëria në sistem
Integrimi i një sistemi 
kreditesh në arsimin e 
mesëm të lartë do të rriste 
mundësitë për lëvizshmëri. 
Për më tepër, miratimi i 
sistemit ECTS në programet 
pas të mesmes që ofrohen 
nga ofruesit e AFP-së do 
të lehtësonte lëvizshmërinë 
horizontale drejt programeve 
akademike pas të mesme, 
jo vetëm brenda vendit por 
edhe në nivel ndërkombëtar. 
Tashmë, programi Erasmus 
ka përfshirë në instrumentin 
e tij të ICM-së (transferimi 
ndërkombëtar i krediteve) 
jo vetëm transferimin e 
studentëve për studimeve por 
gjithashtu edhe për praktika 
profesionale dhe stazhe, 
duke i ofruar mundësinë 
studentëve të arsimit pas të 
mesmes që të përfshihen në 
programe shkëmbimi. 

Sigurimi i cilësisë 
Do të ishte me vend që 
të zbatoheshin të njëjtat 
standarde të vlerësimit 
të cilësisë, duke qenë se 
rezultatet e synuara të të 
nxënit janë të njëjta në të 
gjitha programet pas të 
mesmes, pavarësisht nëse 
ofrohen nga IAL-të apo 
ofruesit e AFP-së.  E njëjta gjë 
vlen edhe për standardet e 
cilësisë dhe të vlerësimit për 
të nxënit me bazë punën.

Vlerësimi i instruktorëve të 
AFP-së
Për të vlerësuar në mënyrë 
periodike	 stafin	 e	 tyre,	
ofruesit e AFP-së duhet të 
jenë proaktivë në mobilizimin 
e	mundësive	për	kualifikimin	
e	 stafit	 të	 tyre,	 si	 p.sh.	 të	
bëhen pjesë e projekteve 
që fokusohen në ngritjen e 
kapaciteteve dhe trajnimin e 
trajnuesve. Projekti Erasmus, 
krahas fokusit në arsimin e 
lartë dhe rininë (përkatësisht, 
ngritja e kapaciteteve në 
arsimin e lartë (CBHY) dhe 
ngritja e kapaciteteve të 
rinisë (CBY)) ka instrumente 
të posaçme për AFP-në 
dhe mund të shërbejë si një 
platformë e shkëlqyer për t’u 
aksesuar.

Sigurimi i cilësisë
Të gjithë ofruesit e AFP-së 
duhet të zhvillojnë sisteme 
efikase	 për	 marrjen	 e	
reagimeve dhe partnerët e 
biznesit duhet të jenë pjesë 
e organeve të brendshme të 
sigurimit të cilësisë dhe duhet 
të përfshihen aktivisht në 
mekanizmat e vetëvlerësimit 
për programet pas të 
mesmes. 

Responsiveness to market 
needs
Businesses should provide 
clear and direct inputs and 
feedback to the providers, 
keeping in mind not only the 
current but also the eventual 
future needs of the labor 
market. 

Sigurimi i cilësisë
Edhe pse kjo mund të 
nënkuptojë kosto për 
bizneset, cilësia e programeve 
pas të mesmes ka një 
ndikim të drejtpërdrejtë tek 
aftësitë e punonjësve të 
tyre të ardhshëm. Për 
rrjedhojë, bizneset duhet 
të kontribuojnë aktivisht 
në aksesin dhe validimin e 
programeve pas të mesmes.
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Ndjekja e zhvillimeve 
evropiane. Komisioni Evropian 
publikoi një dokument 
pune “Vënia në praktikë 
e Kuadrit Evropian për 
praktika profesionale cilësore 
dhe	 efikase”	 –	 Zbatimi	 i	
Rekomandimit të Këshillit nga 
vendet anëtare. Ai përfshin 
14 kritere për praktikat 
profesionale cilësore dhe 
efikase	 (7	 për	 kushtet	
kuadër, dhe 7 për kushtet 
e të nxënit dhe të punuarit). 
Mali i Zi është vendi i parë 
në Ballkanin Perëndimor që 
ka shtrirë në rang kombëtar 
AFP-në duale. Ky dokument 
hedh themelet për praktika 
profesionale cilësore (https://
www. i l o . o rg/budapes t /
whats-new/WCMS_740890/
lang--en/index.htm).   

Është tejet e rëndësishme 
të rritet përqindja e trajnimit 
në kompani në kurrikulën e 
AFP-së pas të mesmes dhe 
për rrjedhojë, rekomandohet 
ristrukturimi gradual i 
programeve aktuale të 
studimit sipas modelit të 
arsimit dual.

Krahas punës për 
përmirësimin	 e	 profilit	 të	
AFP-së pas të mesmes, 
qeveria mund të promovojë 
gjithashtu edhe të nxënit 
gjatë gjithë jetës. Politikat 
kombëtare arsimore 
dhe ekonomike duhet të 
nënvizojnë nevojën për të 
nxënit gjatë gjithë jetës dhe 
të lehtësojnë pjesëmarrjen e 
të rriturve. Në Shqipëri, diçka 
e tillë nuk është e zhvilluar.

Duhet të përmirësohet 
gjithëpërfshirja dhe AFP 
duhet t’u përgjigjet nevojave 
të studentëve me aftësi të 
kufizuara.	 Politikëbërësit	
duhet të zhvillojnë dhe 
zbatojnë masa konkrete 
për përmirësimin e 
gjithëpërfshirjes.

Ndërhyrjet 
afatgjata AFP pas të mesmes duhet të 

aspirojë të zhvillojë të nxënit 
me bazë punën, të zhvillojë 
aftësi	 specifike	dhe	 të	ofrojë	
aftësi të përgjithshme për 
punësimin. AFP pas i mesëm 
duhet	të	jetë	i	identifikueshëm,	
të këtë një vlerë të shtuar të 
qartë krahasuar me arsimin 
dhe formimin profesional të 
mesëm të lartë, dhe të njihet 
si arsim për aftësitë praktike, 
pra të jetë i ndryshëm nga 
një arsim Bachelor.

Institucionet arsimore duhet 
të kenë një bashkëpunim 
shumë më të mirë me 
punëdhënësit për të 
garantuar se studentëve 
u mësohen aftësitë e 
duhura praktike dhe marrin 
kualifikimet	 e	 duhura.	
Bashkëpunimi dhe koordinimi 
realizohen në nivele të 
ndryshme,	 duke	 filluar	 nga	
takimet në nivel kombëtar 
në Këshillin Kombëtar të 
Punës, deri te bashkëpunimi 
ndërmjet një institucioni 
arsimor dhe një ndërmarrjeje 
ose organizate.

Duhet të zhvillohet një qasje 
bashkëpunuese dhe e hapur 
për t’u angazhuar në mënyrë 
aktive dhe kuptimplotë me 
ofruesit e arsimit. Në fund 
të fundit, i gjithë tregu do të 
përfitonte	nga	 të	diplomuarit	
me aftësi më të mira. Rreziku 
që punonjësit të largohen 
pas trajnimit nuk mund të 
zbutet plotësisht por mund 
të rregullohet përmes 
kontratave.
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