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Hyrje 

Ky dokument është i destinuar të përdoret në procesin e verifikimit të standardeve të profesionit, të 

cilat janë bazuar në përdorimin e anketës së kompetencave me punëdhënës si dhe profileve të 

sektorit. Këto dy instrumente përdoren për të sjellë dëshmi rreth kërkesës dhe ofertës së 

shkathtësive në ekonomi. Profilet e sektorit ndihmojnë të kuptojmë kërkesën për profesione, 

përderisa aketa e kompetencave me punëdhënës identifikon njohuritë, shkathtësitë dhe kushtet e 

punës në vendin e punës, të cilat kanë të bëjnë me profesionin e zgjedhur.   

Procesi i verifikimit i bazuar në dëshmi do të duhej të vlerësojë mënyrën në të cilën zhvilluesit e 

standardeve të profesionit kanë:  

 a) përdorur profilin e sektorit për të vërtetuar domosdoshmërinë e zhvillimit të një standardi të 

caktuar duke u bazuar në dëshmitë e tregut të punës, dhe   

b) përdorur rezultatet e anketës së kompetencave me punëdhënës me qëllim të zhvillimit të 

standardeve të profesionit duke u bazuar në njohuritë dhe shkathtësitë në vendin e punës e të cilat 

kërkohen nga punëdhënësit. 

Në thelb, procesi i verifikimit, do të ndjekë të gjithë hapat, të cilët zhvilluesit do të duhej të përcjellin 

ashtu siç janë të definuar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) në dokumentin “Zhvillimi 

dhe verifikimi i standardeve të profesionit”, mirëpo me udhëzimet (instruksionet) se si të vlerësohet 

kërkesa e tregut të punës për profesionet, për të cilat po zhvillohen standardet.  



 

 

Prandaj, ky udhëzues do të duhej të përdoret së bashku me dokumentet tjera, të cilat janë përgatitur 

për zhvilluesit dhe është i bazuar në vlerësimin e hapave gjatë procesit të zhvillimit të standcardeve 

të profesionit.   

Të gjitha këto dokumente mund të gjinden në pakon e resurseve, të projektit ALLED 

(www.kosovoalled.com), dhe ato janë: 

1. Udhëzuesi i përdoruesit për implementinin e anketës së kompetencave me punëdhënës  

2. Udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit duke u bazuar në kërkesat e tregut të 

punës. 

Procesi i verifikimit të standardeve të profesionit (SP) 

Procesi i verifikimit i bazuar në instrumente të reja të grumbullimit të të dhënave, pra në profilin e 

sektorit si dhe në anketën e kompetencave me punëdhënës, është i ndërlidhur me udhëzues të tjerë 

për zhvillimin dhe verifikimin e standardeve të profesionit. Shtimi i instrumenteve të reja nuk 

ndryshon në mënyrë të dukshme procesin ekzistues, por përfshien informata të reja, të cilat mund të 

ndihmojnë të bazojmë standardet në kërkesat reale të tregut të punës. Prandaj do të duhej të 

përdorej bashkë me udhëzusit ekzistues.  

Tabela e mëposhtme tregon procesin e zhvillimit të standardeve të profesionit duke u bazuar në 

dëshmitë e tregut të punës.  

 

 

Të gjitha 3 fazat e zhvillimit do të duhej poashtu të verifikohen nga institucionet përgjegjëse. Detyra 

kryesore është rishikimi i hapave të zhvilluesve si dhe kontrollimi nëse të gjitha veprimet i kanë bërë 

ashtu siç janë definuar në Udhëzuesit për zhvilluesit duke u bazuar në të dhënat origjinale nga profili 

i sektorit si dhe nga anketa e kompetencave me punëdhënës.  

Prandaj, verifikuesit do të duhej të përdorin të gjitha dokumentet e vëna në dispozicion nga 

zhvilluesit me qëllim të vlerësimit të cilësisë së punës së tyre, dhe pikërisht ky udhëzues do të tregoj 

se ku dhe si duhet të realizohet kjo. 

http://www.kosovoalled.com/
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Vlerësimi i referencës së profesioneve (Udhëzues për zhvilluesit – 

Standardi i Profesionit (SP) – Pjesa 1)1 

Përzgjedhja e emrit të standardit të profesionit 

Të gjitha standardet e profesionit do të duhejt t’i përmbahen, sa më shumë të jetë e mundur, 

emrave origjinal të profesioneve në klasifikimin e profesioneve të Kosovës. Nëse emri i standardit 

është ndryshe, atëherë do të duhej të jetë e qartë se cili është profesioni më i përafërt në klasifikim, 

kodi i tij dhe përshkrimi si dhe pse është konsideruar të jetë si zgjidhje më e mirë  që t’i jipet një 

emër tjetër. Për hir të transparencës, zhvilluesit do të duhej tu përmbahen emrave të njejtë. Një 

përjashtim mund të jenë profesionet e reja, që dalin në pah dhe të cilat nuk mund të gjinden në 

klasifikim dhe të cilat meritojnë të dallohen nga emrat në klasifikim.  

Pakoja e resurseve (burimeve) e projektit ALLED ka të gjitha informatat, të cilat janë të nevojshme 

për të marrë një referencë të profesionit si dhe cilit sektor të shkathtësive apo nënsektori i përket, e 

poashtu nivelin e kualifikimeve të, i cili është i rëndësishëm për programin trajnues i kërkuar për 

profesionin.   

Roli i verifikuesve është të kontrollojnë nëse zhvilluesit kanë ndjekur udhëzuesin si duhet si dhe të 

plotësojnë listën e mëposhtme të kontrollit: 

 

 Lista e kontrollit 1 -  REFERENCA E 

PROFESIONIT 

   

 EMRI I SP-së SI DHE LIDHJA ME KLASIFIKIMIN 

ISCO TË KOSOVËS 

Gjetjet / Komentet Rezultatet 

përfundimtare 

1 A është emri dhe kodi i standardit të 

profesionit i saktë duke u bazuar në 

klasifikimet ISCO88 ose ISCO08? 

Emri dhe kodi i SP-së 

____________________________ 

 

Emri dhe kodi i profesionit ISCO 

____________________________ 

1 – PO 

2 - JO 

2 Cili është kodi dhe emri i grupit të vogël ISCO 

së cilës i përket profesioni i përzgjedhur? 

Emri dhe kodi i grupit të vogël ISCO 

 

1 – PO 

2 - JO 

                                                           
1
 Teksti në kllapa, i cili ka të bëjë më referencën përkatëse për segmentet e udhëzuesve për zhvilluesit e 

standardeve të profesionit ose UZH - SP. 



 

 

 

Kodi dhe emri i saktë i grupit të 

vogël ISCO 

______________________________ 

 

3 Ky grup i vogël a është njëri ndër ato grupe 

me punësimin më të lartë në sektorin e 

shkathtësive / në nivelin e kërkesave të KKK-

së? 

Nëse JO, atëherë shkruaj kodin dhe 

emrin e grupit të vogël ISCO më 

punësimin më të lartë 

 

 

1 – PO 

2 - JO 

4 A kanë identifikuar zhvilluesit saktë sektorin 

e shkathtësive si dhe nënsektorin e 

shkathtësive, të cilit do të duhej ti përkiste 

profesioni? 

Emri i sektorit të shkathtësive të 

identifikuar 

___________________________ 

Sektori i saktë i shkathtësive  

___________________________ 

1 – PO 

2 - JO 

5 A është shfaqur ky informacion në mënyrë të 

saktë në faqen e parë të formatit të 

standardit të profesionit 

 1 – PO 

2 - JO 

6 A kanë zgjedhur zhvilluesit për këtë 

profesion nivelin e duhur të kërkesave të 

KKK-së? 

Nëse JO, atëherë shkruaj kodin dhe 

emrin e nivelit të duhur të kërkesave 

të KKK-së 

______________________________ 

1 - PO 

2 - JO 

7 Profesioni i përzgjedhur a i përket një grupi 

të vogël ISCO me nivelin më të lartë të 

punësimit duke u bazuar në nivelin e saktë të 

kërkesave të KKK-së? 

 1 - PO 

2 - JO 

    

Komente dhe rekomandime për zhvilluesit 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
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Verifikimi i ofertës dhe kërkesës së tregut të punës (Udhëzues për 

zhvilluesit – Standardi i Profesionit (SP) - Pjesa 2) 

Në këtë pjesë të procesit të verifikimit do të vlerësojmë nëse zhvilluesit kanë ndjekur udhëzuesit e 

tyre gjatë analizimit të pozitës së tregut të punës, për profesionet e tyre të përzgjedhura. Verifikuesit 

poashtu do të duhej të jenë të familjarizuar më këtë udhëzues me qëllim që të jenë në gjendje të 

kontrollojnë korrektësinë e procesit si dhe të vendosin vet nëse argumentet e zhvilluesve mund të 

pranohen duke u bazuar në dëshmitë e njejta.  

Burimi kryesor i të dhënave për të dyja palët, pra për zhvilluesit dhe verifikuesit, është baza e të 

dhënave e AKK-së, e cila përmban të dhëna rreth punësimit, papunësisë, vende të lira të punës si 

dhe kualifikimet për secilin nga sektoret e shkathtësive dhe nënsektoret në Kosovë.  

Një instrument kyç për vlerësimin e kërkeses dhe ofertës së tregut të punës për shkathtësi është një 

grup prej 5 treguesish. Metoda për llogaritjen e tyre është përshkruar në dokumentin Zhvillimi i 

profilit të sektorit – metodologjia dhe materialet e burimeve nga pakoja e resurseve (burimeve) të 

projektit ALLED. Në këtë udhëzues do të përqëndrohemi në interpretimin e treguesve në funksion të 

vlerësimit të interpretimeve, të cilat do të ofrohen nga zhvilluesit e standardeve të profesionit. 

Disa nga rekomandimet janë dhënë poashtu në Udhëzuesin për zhvilluesit e standardeve të 

profesionit, mirëpo pakoja e resurseve e projektit ALLED, skedari/ fletët i/ e të dhënave për sektorët 

e shkathtësive tregojnë vlerat e të gjithë treguesve për të gjithë sektorët e shkathtësive si dhe për 

nënsektorët. Këto të dhëna do të duhej të aktualizohen rregullisht ashtu që vlerat e vërteta të 

kërkesave të tregut të punës të mund të përdoren për vlerësimin e rëndësisë së profesioneve të 

përzgjedhura për ekonominë. Përditësimi vjetor do të ishte mundësia më e mirë me qëllim që 

ndryshimet të mund të shenjohen dhe të merren parasysh.   

Përgatitja për verifikim 

Një hap i parë, i dobishëm në procesin e verifikimit është kontrollimi i dokumentacionit, i cili ofrohet 

nga zhvilluesit si dhe identifikimi i gabimeve të mundshme, të bëra gjatë plotësimit të formës. Nëse 

disa të dhëna mungojnë ose janë plotësuar gabimisht, kjo do të duhej të komunikohej me zhvilluesit 

para se dokumentacioni të dërgohet tek verifikuesit. Për më tepër, disa nga informacionet bazë do 

të duhej të mblidheshin për verifikuesit nëmënyrë që të shikohen duke u bazuar në klasifikimin e 

profesioneve të Kosovës, profileve të sektorit si dhe regjistrin e standardeve ekzistuese të 

profesionit dhe kualifikimeve të referencuara.  

Forma e paraqitur mëposhtë do të duhej të ndihmonte në këtë proces. Në pjesën A emri dhe kodi i 

standardit të profesionit të propozuar është futur në fushën 1. Ka disa vrojtime, të cilat do të duhej 

të bëhen këtu dhe të theksohen nëkomentet për verifikuesit. 

a. A është emri i standardit të profesionit i njejtë me emrin e profesionit në klasifikimin e 

profesioneve të Kosovës (KPK)? Nëse nuk është, atëherë a është e qartë se me cilin nga 

klasifikimet e profesioneve të Kosovës është i përafërt ky standard? Si rregull, por edhe duke 

u bazuar në sugjerimet në Udhëzuesin për zhvilluesit e standardeve të profesionit, emrat e 



 

 

porfesioneve do të duhej të merren sa më shumë të jetë e mundur nga klasifikimi. Nëse një 

gjë e tillë nuk ndodh, atëherë do të duhej të jipen sqarime rreth asaj se pse zhvilluesit 

zgjodhën të mos përdorin këtë emër. Ka disa arsye pse ata vendosën të mos përdorin një 

emër ekzistues: një emër i tillë mund të mos jetë në klasifikim, mirëpo ekziston në treg të 

punës. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë ata duhet të dëshmojnë se më të vërtetë ka raste 

të tilla. Së dyti, emri në klasifikim mund të jetë shumë i shkurtë ose i paqartë; së treti, 

standardi mund t’i referohet më shumë se një profesioni si dhe emrat e njësive apo të 

kodeve të vogla mund të mos jenë të përshtatshme meqenëse përmbajnë profesione tjera 

individuale, të cilat nuk i përshtaten standardit. Nëkëtë rast është e dobishme të përdoret 

një emër më i përshtatshëm, mirëpo jo cilat profesione individuale janë të mbuluara nga 

standardi. 

b. Nëse tashmë ka një standard profesioni të ngjajshëm ose të njejtë në regjistër, kjo do të 

duhej t’i komunikohej zhvilluesve. Në parim, nuk do të duhej të ekzistonin dy të njejta t[ 

standardeve të ngjajshme të profesionit meqenëse kjo do të krijonte konfuzion në 

përdorimin praktik të standardeve si dhe në aftësinë për të dalluar midis kualifikimeve duke 

u bazuar në to. 

c. A janë të sakta kodet e standardeve të profesionit duke u bazuar në klasifikimin e 

profesioneve të Kosovës? Do të duhej të përdornim të dyja kodet, kodin ISCO88 si dhe atë 

më të riun ISCO08 pasiqë këto të fundit nuk kanë kode 6- shifrore dhe ndonjëherë mund të 

jetë e nevojshme të zhvillohet një standard për një profesion individual.  

Të gjitha këto gjetje do të duhej të përshkruhen tek pjesa e komenteve.  

A. INFORMATA NGA REGJISTRI I STANDARDEVE DHE ISCO (KOSOVË) 

1. Emri dhe kodi i 
standardit të 
profesionit të 
sugjeruar 

 

_ _ _ _ _ 

_______________________________________________________ 

2.  Standardi i njejtë ose 
i ngjajshëm ekziston, 
nëse po ju lutem jipni 
emrin dhe kodin e tij 

Emri dhe kodi i standardit ekzistues të profesionit: 

_ _ _ _ _   ____________________________________________________ 

3. Cili është kodi ISCO 88 
dhe ISCO 08 si dhe 
emri i profesionit, i cili 
është më i ngjajshmi 
(përafërti) me 
standardin e 
propozuar 

ISCO 88 _ _ _ _ _ _  __________________________________________ 

ISCO 08 _ _ _ _   _____________________________________________ 

Komente:  
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Qëllimi i seksionit B, të dhënë mëposhtë, është të tregojë se cili sektor i shkathtësive ose nënsektor i 

përket profesionit/ profesioneve të përzgjedhura dhe nëse janë të rëndësishme në këtë sektor sa i 

përket nivelit të kërkesës ose të punësimit. Siç është paraqitur në Udhëzuesin për zhvilluesit, 

standardet do të duhej të zhvillohen fillimisht për ato profesione ku kërkesa është më e lartë dhe e cila 

është shprehur në pjesën për punësim që këto profesione kanë në sektorin e shkathtësive në nivelin e 

kërkuar të kualifikimeve të kërkuara. 

Ky informacion ështënë dispozicion në DATA.xlsx në pakon e resurseve (burimeve) të projektit ALLED. 

Filtroni emrat e profesioneve individuale ISCO në fletët ISCO-KOS me qëllim që të gjeni profesionin e 

kërkuar. Shihni se cilit sektor i përket në kolonat M dhe K dhe plotësoni në fushën 4 të paraqitur 

mëposhtë. Identifikoni grupin e vogël ISCO të cilit i përket profesioni siç është paraqitur në kolonën E 

dhe futni informatat në fushën 6. Përdorni këtë kod në mënyrë që të gjeni nivelet e punësimit, të cilat 

janë paraqitur në fletën e titulluar Anketë për Fuqinë Punëtore - AFP TË PUNËSUAR 2013. 

Në pjesën e komenteve krahaso pozitën e tregut të punës të profesioneve të përzgjedhura si dhe 

profesionet tjera më të rëndësishme në sektorin e shkathtësive. A është e pranueshme zgjedhja e këtij 

profesioni sa i përket kërkesës për profesione në këtë sektor të shkathtësive? A është ky një profesion 

me punësimin më të lartë në sektorin e shkathtësive, në këtë nivel të kualifikimeve? Ju lutem shkruani 

këto vëzhgime në fushën e komenteve. Mos harroni që në Udhëzuesin për zhvilluesit është 

rekomanduar se do të duhej të përzgjidhej profesionet më të rëndësishme në sektorin e shkathtësive 

siç është matur nga niveli i punësimit.  

B. INFORMATA NGA KLASIFIKIMI I PROFESIONEVE DHE SKEDARI „DATA.xlsx“ në PAKON E RESURSEVE 

(BURIMEVE) TË PROJEKTIT ALLED 

4. Sektori i shkathtësive dhe nënsektori, të cilit i përket profesioni: 

___________________________________________________________________ 

5. Kodi dhe emri i grupit të vogël ISCO, të cilit i përket profesioni (një grup të vogël  

 ka 3 shifra) 

____________________________________________________________________ 

6. 6.       Profesionet më të rëndësishme në sektorin e shkathtësive sipas numrit të të punësuarve dhe  të të 

papunësuarve  

7. Në nivelin e KKK-së kërkesat për trajnim 3 dhe 4 (vendosni në fushë profesionet e përzgjedhura me 

qëllim të krahasimit) 

  Kodi  Emri i grupit të vogël ISCO  Të punësuar         Të papunësuar 



 

 

a.  _ _ _ _ _ _    ______________________________  _____________    ______________ 

b. _ _ _ _ _ _    _______________________________  _____________    ______________  

c. _ _ _ _ _ _    _______________________________  _____________    ______________ 

d. _ _ _ _ _ _    _______________________________  _____________    ______________ 

 
 

Komente:  

Seksioni C do të duhej të plotësohej me tregues të tjerë tëkërkesës së tregut të punës nga skedari i 

njejtë DATA. xlsx. Të dhënat për papunësinë si dhe për vendet e lira të punës mund të gjinden në 

FLETËN e të papunëve sipas sektorëve të shkathtësive. Përderisa kemi të dhëna rreth vendeve të lira të 

punës si dhe për të papunësuarit sipas profesioneve individuale në nivelin 6 shifror, mund të themi se 

nuk kemi informata të detajuara deri në këtë nivel sa i përket të dhënave për të punësuarit.Mund të 

ketë profesione individuale brenda grupeve të vogla ISCO, të cilat mund të kenë nivel të lartëtë 

papunësisë. Kjo është një shenjë e kërkesës së një niveli më të ulët. Kjo, posaçërisht është e 

rëndësishme nëse profesionet e përzgjedhura për standardet e profesionit janë midis atyre 

profesioneve me nivel të lartë të papunësisë. Kjo është një shenjë paralajmëruese se personat me këto 

profesione mund të mos jenë në gjendje të gjejnë punë. 

C. INFORMATA NGA TË DHËNAT E PROFILIT TË SEKTORIT 

8. Pozita e tregut të punës e profesioneve përkatëse në grupet e vogla: 

Kodi Emri i profesionit                             Të papunësuar         Vendet e               Vendet e 

                                                                                                                  lira të punës            lira të punës/   

                                                                                                                                                    Të papunësuar*                          

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

      ________      _________________________    __________   _________          _____________% 

* Nëse vlera e këtij treguesi është më e lartë se 100, kjo do të thotë se kërkesa është e lartë; nëse 
është midis 50 dhe 99, kjo do të thotë se kërkesa është mesatare; nëse është midis 30 dhe 50, kjo do të 
thotë se kërkesa është e ulët; nëse është nën 30, atëherë nuk ka kërkesë të konsiderueshme. 
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Në seksionin D fokusi është në 5 tregues të kërkesës dhe ofertës, të cilat, së bashku, do të duhej të 

jipnin të dy palëve, pra zhvilluesve dhe verifikuesve, njohuri rreth kërkesës për profesionet e sektorit të 

shkathtësive si një tërësi. Treguesit, për të gjithë sektorët dhe nënsektorët janë llogaritur në projektin 

ALLED dhe mund të gjinden në skedarin DATA.xlsx, fleta e titulluar sektori i shkathtësive në pakon e 

resurseve (burimeve) të projektit ALLED. Secili tregues ka gamën e vlerave që mund ta marrë dhe kjo 

përcakton shkallën e kërkesës ose të ofertës për sektorin e shkathtësive ose për nënsektoret e 

shkathtësive. 

Siç përshkruhet në Udhëzuesin për zhvillues, vlerat e treguesve bien nën rradhët të cilat tregojnë 

shkallën e fushëveprimit, shpërndarjes, potencialit për punësim si dhe rritjes së vendeve të punës, dhe 

kjo është dëshmi se standardet e profesionit do të duhej të verifikohen duke u bazuar në kërkesat e 

tregut të punës. Për disa sektore të shkathtësisë kjo ndodh me të vërtetë dhe ato janë cekur në 

Udhëzues. Megjithatë, për disa sektore situata nuk është edhe aq e qartë. Mund të ketë sektore me 

fushëverpim shumë të vogël, përderisa kanë rritje të mirë të vendeve të punës si dhe potencial për 

punësim.  Interpretimi i 4 treguesve të kërkesës do të duhej të ndiqte logjikën e paraqitur mëposhtë: 

 Nëse të gjithë treguesit janë në nivel të mesëm ose më të lartë, atëherë është e qartë se 

kërkesa për këto profesione të sektorit të shkathtësisë është e lartë dhe kërkesa e tregut është 

pozitive 

 Nëse fushëveprimi është i vogël, mirëpo rritja e vendeve të punës si dhe potenciali për 

punësim janë të larta ose të mesme – sektori i shkathtësisë është premtues dhe standardet e 

reja do të duhej të shikohen në mënyrë të favorshme 

 Nëse fushëveprimi është i vogël, mirëpo ka një rritje të mirë të vendeve të punës, kontrolloni 

nëse edhe shpërndarja është e lartë dhe kjo është një shenjë pozitive 

 Nëse fushëveprimi është i madh, mirëpo rritja e vendeve të punës dhe potenciali për punësim 

janë të ulta – kjo mund të tregojë rënie në punësim dhe në kërkesën në treg të punës 

 Nëse të gjitha vlerat e treguesve janë të ulta, ky është rasti kur një standard do të duhej të 

rishqyrtohej përveç nëse ka dëshmi të konsiderueshme se ky sektor do të mund të bëhej 

shumë i rëndësishëm në të ardhmen, edhepse akoma nuk ka asnjë shenjë rreth kësaj në tregun 

e punës. 

 FUSHËVEPRIMI SHPËRNDARJA POTENCIALI PËR 

PUNËSIM 

RRITJA E 

VENDEVE TË 

PUNËS 

Sektori i shkathtësisë     

Vlerat e nivelit     



 

 

Rezultati      

Interpretimi i treguesve 

 

 

 

 

Seksioni D ka të bëjë me kualifikimet ekzistuese si dhe me ofertën e shkathtësive në tregun e punës. 

Në parim, nëse ekziston një kërkesë e lartë për profesione të një sektori të caktuar, mirëpo nuk ka 

asnjë program trajnimi i cili përkrah këtë kërkesë – do të duhej të inkurajohej zhvillimi i standardeve 

të profesionit. Dallojmë kualifikimet e bazuara në standardet e profesionit, kualifikime të validuara 

pa standarde të profesionit si dhe kualifikimet të cilat ofrohen në shkolla, të cilat nuk janë të 

validuara nga AKK. Është në interes të Kosovës të zhvillojë Korrnizën Kombëtare të Kualifikimeve 

duke zhvilluar standarde dhe duke bazuar kualifikimet në nevojat e këtyre standardeve të 

profesionit. Prandaj, zhvillimi i standardeve për kualifikimet ekzistuese do të duhej të jetë prioritet, 

dhe kjo pjesë e shabllonit tregon të gjitha tipet e kualifikimeve ekzistuese, të cilat mund të gjinden 

në skedarin DATA.xlsx nga shkollat e arsimit dhe aftësimit profesional. Ky informacion do të duhej të 

plotësohej me të dhëna rreth standardeve të profesionit verifikuara si dhe kualifikimet e referuara, 

të cilat janë në dispozicion në faqen e internetit të AKK-së. Të gjitha këto informata janë poashtu në 

dispozicion (deri në dhjetor 2017) në DATA.xlsx/ fletën sektori i shkathtësisë në kolonat S,T,U,V. 

D. KUALIFIKIMET EKZISTUESE TË SEKTORIT TË SHKATHTËSISË 

 Emri i kualifikimit Bazuar në SP 

1 = PO 

2 = JO 

Të 

validuara 

nga AKK 

1 = PO 

2 = JO 

Nuk janë 
të 
validuara 
nga AKK 

 

1 = PO 

2 = JO 
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Komente: 

Komentet në fund të këtij seksioni do të duhej të reflektonin situatën rreth ofertës së kualifikimeve 

për sektorin e shkathtësive. Le të supozojmë se dëshmitë tregojnë se në treg të punës ka kërkesë për 

një profesion të caktuar të sektorit të shkathtësive. Bazuar në aspektin e trajtimit, mund të ketë disa 

interpretime: 

1. Nuk ka asnjë standard tëprofesionit tëzhvilluar për sektorin/ nënsektorin 

2. Ekzistojnë standarde të verifikuara, mirëpo nuk ka asnjë kualifikim të validuar, i cili është i 

bazuar në to 

3. Ka kualifikime të validuara, mirëpo jo të bazuara në një standard profesioni 

4. Ka kualifikime jo të validuara në sistemin arsimor të arsimit dhe aftësimit profesional 

5. Ka kualifikime, të cilat janë të bazuara në standarde të profesionit të verifikuara dhe janë të 

validuara nga AKK. 

6. Nuk ka asnjë standard profesioni dhe asnjë kualifikim për sektorin e shkathtësive/ 

nënsektorin. 

Varësisht nga këto gjetje, dëshira për një standard të profesionit do të duhej të jetë e qartë duke 

pasur parasysh ofertën ekzistuese të kualifikimeve në kohën e kërkesës për verifikim. Në rastet kur 

nuk ka kualifikime (rastet 2 dhe 6) dhe ka kërkesë, standardi i profesionit është i mirëpritur dhe do të 

duhej të përkrahej. 

Nëse standardet e profesionit tashmë ekzistojnë dhe ka kërkesë, do të rekomandohej shumë të 

zhvillohen kualifikime duke u bazuar në standardet e verifikuara, e veçanërisht nëse ka programe të 

vjetra të arsimit dhe aftësimit profesional, të cilat janë në zbatim e sipër dhe nuk janë të validuara 

nga AKK. 

Nëse ka kualifikime të validuara pa standarde të verifikuara dhe ka kërkesë për këto shkathtësi, do të 

ishte një maturi të zhvillohen standardet dhe ndoshta të rishikohen kualifikimet e validuara. 

Në parim rekomandohet të zhvillohet një listë e standardeve me prioritet, e cila do të duhej të 

zhvillohej sipas sektorit të shkathtësive dhe të bëhen publike. Në këtë rast zhvilluesit do të 

fokusohen në këto standarde dhe në këtë mënyrë do të kursehej shumë kohë në analizimin dhe 

ndoshta të refuzohen kërkesat për zhvillimin e standardeve, të cilat mund të mos jenë të nevojshme 

për tregun e punës.  

Një shabllon i plotë i paraqitur më lartë me komente mund të gjindet në Shtojcën 1. Do të duhej të 

plotësohej nga stafi i AKK-së dhe t’i prezantohej dhe sqarohej ekspertëve përgjegjës për verifikimin e 

standardeve. Trajnime të tjera të shkurta do të duhej të organizohen nga stafi i AKK-së për 

verifikuesit para se të vazhdojnë me vlerësimin. 



 

 

 Vlerësimi i shkathtësive dhe kompetencave brenda profesioneve – 

verifikimi i standardeve të profesionit (SP) duke u bazuar në 

rezultatet e anketës së kompetencave me punëdhënës (Udhëzues 

për zhvilluesit – SP - Pjesa 3) 

Në Udhëzuesit për zhvilluesit si dhe në Udhëzuesit e përdoruesve për implementuesit e anketës së 

kompetencave me punëdhënës, ka instruksione të detajuara se si të nxirren detyra, shkathtësi dhe 

kompetenca për zhvillimin e standardeve të profesionit nga anketa e kompetencave me 

punëdhënës.  

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve do të duhej të ofronte zhvillues potencial me instrumentet 

kryesore dhe njohuritë për të implementuar anketën. Atyre do t’u nevoitet Udhëzuesi i përdoruesve 

për implementimin e anketës së kompetencave me punëdhënës, pyetësori i anketës së 

kompetencave me punëdhënës, shablloni i anketës së kompetencave me punëdhënës për futjen e të 

dhënave, si dhe Udhëzuesi pë zhvilluesit e standardeve të profesionit duke u bazuar në kërkesat e 

tregut të punës (pjesa 3). Të gjitha këto dokumkente do të duhej të jenë në dispozicion në faqen e 

internetit të AKK-së nën artikullin e menysë PAKOJA E RESURSEVE (BURIMEVE) – RËNDËSIA E 

TREGUT TË PUNËS ose të ngjajshme.  

Pasi të kenë përfunduar anketën dhe të kenë përdorur rezultatet rezultatet për të zhvilluar 

standardet e profesionit ata do të duhej t’i ofrojnë KKK-së dokumentet në vijim: 

1. Shablloni i plotësuar për zhvillimin e standardeve të profesionit (versioni i zgjeruar është 

ofruar në Udhëzuesin për zhvilluesit) 

2. Baza e të dhënave e plotësuar me të dhëna nga anketa në formatin “Excel”  

3. Dokumente tjera dhe dëshmi siç janë strategjitë, rregulloret, planet e veprimit si dhe 

studime, të cilat dëshmojnë rëndësinë e standardit të profesionit për zhvillimin e Kosovës në 

të ardhmen. 

Versioni i zgjeruar i shabllonit për standardin e profesionit kryesisht ka vetëm 3 shtesa. Fillimisht, 

faqja e parë është përmirësuar me emra të rinj të sektoreve dhe nënsektoreve duke u bazuar në 

klasifikimin FOET të fushave të njohurive dhe kodet e profesionit duke u bazuar në ISCO88 dhe 

ISCO08. Së dyti, në shabllon ka një hyrje të shkurtë me sqarime se pse do të ishte e rëndësishme të 

zhvillohet ky standard, ose përgjithësisht rëndësia e tregut të punës. Kjo pjesë e shabllonit do të 

duhej të shkruhej duke u bazuar në përmbajtjen e Pjesës 2 të Udhëzuesit për zhvillues, e cila 

përshkruan treguesit e madhësisë së sektorit të shkathtësive, shpërndarjen, rritjen e vendeve të 

punës, etj. Së treti, ka një shënim përfundimtar në fund të shabllonit, i cili thekson shkathtësitë e 

reja për të ardhmen, të cilat i kanë vënë në dukje punëdhënësit. Lista e kontrollit për këtë pjesë do 

të duhej të kontrollohej ashtu siç është përshkruar mësipër, në pjesën 2. 

Më poshtë është dhënë një shabllon për verifikuesit e rëndësisë së tregut të punës, i cili do të duhej 

të përdorej në procesin e verifikimit të standardeve të profesionit. 

 

 Rezultati Komenti 
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1. A janë të gjitha dokumentet e kërkuara pjesë 

e kërkesës për zhvillimin e standardeve të 

profesionit duke u bazuar në anketën e 

kompetencave me punëdhënës? 

PO 

JO 

Nëse jo, atëherë 

përmmend dokumentet që 

mungojnë 

__________________ 

2. Sa punëdhënës janë intervistuar nga 

zhvilluesit?  _______ 

(Në mënyrë optimale ata do të duhej të intervistonin 

15 deri 20 punëdhënës) 

Numri i 

punëdhënësve 

________ 

 

3. A janë intervistuar të gjithë punëdhënësit për 

të njejtat profesione, për të cilin po zhvillohet 

standardi? 

(Kontrolloni përmbajtjen e pyetjeve të kolonës 16 

– TITULLI I PUNËS si dhe QËLLIMI KRYESOR I 

PUNËS) 

PO 

JO 

Komenti 

4. A janë grupuar detyrat saktë nga detyrat 

kryesore  

Kontrollo vetëm njërën nga funksionet. 

PO 

JO 

Komente______________ 

5. A kanë reduktuar zhvilluesit numrin e 

funksioneve në 5 - 8 

PO 

JO 

 

6. A ka funksione, të cilat mungojnë nga tipet e 

sugjeruara të funksionit 

PO  

JO 

Cilat tipe të detyrave 

mungojnë? 

7. A kanë dalluar zhvilluesit njohuritë nga 

shkathtësitë si dhe shkathtësitë kyçe që kanë 

të bëjnë me funksionin dhe t’i vendosin ato 

në mënyrë të saktë në shabllon? 

PO 

JO 

 

8. Në përgjithësi, a ëhstë standardi i profesionit 

i bazuar në dëshmitë e dala nga anketa e 

kompetencave me punëdhënës 

PO 

JO 

Spjego mendimin tënd: 

 

 



 

 

Vlerësimi përfundimtar 

Nëse shabllonet e paraqitura më lartë tregojnë se, në përgjithësi, zhvilluesit kanë respektuar 

procedurat e paraqitura në Udhëzuesin e përdoruesve si dhe sektoret e profileve (treguesit), do të 

duhej të konstatohej se standardi i profesionit është dëshmuar të ketë rëndësi për tregun e punës. 

Kjo do të thotë se ka dhe do të ketë kërkesë në të ardhmen për profesionet e përzgjedhura dhe se ia 

vlen të zhvillohet një standard i tillë i profesionit. Një konfirmim për këtë do të duhej të jetë i 

dukshëm në vendimin përfundimtar në verifikimin e standardeve të profesionit nga AKK. 

 

 

 

 

 

 


