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Mirënjohje
Ky Raport është përgatitur në kuadër të projektit “Harmonizimi i Arsimit dhe Aftësimit me Nevojat e Tregut 
të Punës” ALLED Faza 2, me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian (BE) si pjesë e IPAII (2017) për 
Kosovën dhe me bashkëfinancim nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC). 

Ne jemi mirënjohës ndaj 37 Koordinatorëve të Cilësisë dhe Drejtorëve në 20 shkolla profesionale, si dhe në 3 
Qendra të Aftësimit Profesional (partnerë të ALLED 2) të cilët ndanë përvojat dhe sfidat e tyre të hasura gjatë 
proceseve të vlerësimit dhe përmirësimit të cilësisë , si dhe rekomandimet e tyre për të adresuar këto sfida. 
Informata specifike mbi performancën aktuale të mekanizmave të jashtëm për sigurimin e cilëisë në arsimin 
dhe aftësimin profesional, si dhe sfidat e hasura në kryerjen e funksioneve të tyre janë siguruar nga 17 zyr-
tarë të lartë të institucioneve përkatëse në nivelin qendror dhe komunal, si dhe përfaqësues të organizatave 
partnere / projekteve që mbështesin sigurimin e cilësisë në arsimin dhe aftësimin profesional.

Vlerësim i rëndësishëm teknik është dhënë nga Ekipi i Zbatimit të Projektit, znj. Efka Heder, Drejtuese e Ek-
ipit, Dr. Anton Gojani, Koordinator për Sigurimin e Cilësisë dhe Arsim të Lartë dhe Z. Agon Dula, Koordinator 
për Arsimin dhe Aftësim Profesional dhe Sektorin Privat, si dhe nga Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimit, Z. 
Avni Gashi, Ushtrues Detyre i Drejtorit, Znj. Kaltrina Mulliqi, Eksperte për Sigurim të Cilësisë dhe Znj. Donjeta 
Nimani, Zyrtare e Lartë për Njohjen e Mësimit Paraprak.
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Përmbledhja Ekzekutive
Studimi kishte për qëllim të identifikojë dhe analizojë sfidat aktuale në sigurimin e cilësisë (SC) në sistemin e arsimit 
dhe aftësimit profesional (AAP), dhe në këtë kontekst të ofrojë rekomandime për zhvillimin e mëtejshëm të politi-
kave të SC, instrumenteve dhe mekanizmave për përmirësimin e SC në AAP. 

Studimi përfshin të gjitha nivelet e SC, duke filluar nga niveli-makro (sistemi i AAP), niveli-meso (shkollat individuale 
të arsimit profesional dhe Qendrat e Aftësimit Profesional) deri te niveli-mikro (proceset e mësimit dhe të mësuarit), 
të cilat janë sistemuar në pesë kapituj. 

Kapitulli 1 ofron një përmbledhje të të dhënave mbi drejtimet e politikave të Kosovës dhe lidhjet me politikat e BE-
së për SC. Këtu përfshihen përpjekjet e bëra për të mbështetur të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke rritur çasjen në 
mundësitë e të mësuarit përmes mundësisë së lëvizjes dhe hapjes së rrugëve horizontale dhe vertikale të progresit, 
si dhe iniciativat për SC në AAP. 
Metodologjia e kërkimit, pyetjet e hulumtimit, procesi i mbledhjes së të dhënave dhe pjesëmarrësit në hulumtim 
janë përshkruar në Kapitullin 2 

Kapitulli 3 paraqet një analizë të kornizës rregullative, analizë të mekanizmave dhe proceseve të brendshme dhe të 
jashtme  për SC në Kosovë. Pyetjet kryesore të adresuara nën këtë kapitull janë të përfshira si më poshtë:

• A janë të mbuluara siç duhet të gjitha çështjet përkatëse në lidhje me SC në AAP nga korniza ekzistuese 
ligjore dhe e politikave?

• A ka qëndrueshmëri dhe koherencë midis kornizës rregullative për SC në AAP dhe në arsimin e përgjithshëm?
• A janë të konsoliduar dhe funksionalë mekanizmat e SC të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK)? Cilat 

janë sfidat kryesore për SC në AAP në nivelin e sistemit?
• Cili është roli i Ministrisë së Arsimit  Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Inspektoratit të Arsimit, AAAPARr 

dhe DKA-ve në lidhje me SC në shkollat profesionale? Cilat sfida hasen gjatë kryerjes së funksioneve të tyre?
• Cili është roli i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës në lidhje me SC në QAP? Çfarë sfida hasin 

gjatë ushtrimit të funksionit?
• Cilët mekanizma / struktura mbështetëse për SC janë ngritur në shkollat profesionale? Si veprojnë? A janë 

funksionale?
• Cilat procese të SC janë duke u zbatuar në nivelin e shkollës dhe QAP-ve? Deri në çfarë mase këto procese 

kontribuojnë në sigurimin e cilësisë në shkollat profesionale dhe QAP-të?

Gjetjet kryesore të nxjerra nga analizat e situatës janë paraqitur në Kapitullin 4. Gjetjet janë strukturuar në katër 
kategori:

• Mangësitë dhe mospërputhjet në kornizën ligjore dhe të politikave për sigurimin e cilësisë në AAP
• Çështje të tjera të politikave që ndikojnë negativisht në cilësinë e sistemit të AAP-së
• Gjendja aktuale për sigurimin e cilësisë në nivelin e sistemit
• Gjendja aktuale për sigurimin e cilësisë në nivelin e ofruesit të AAP-së (shkollat profesionale dhe QAP-atë).

Kapitulli 5 përfshin rekomandime për promovimin e një qasjeje sistemore për SC në AAP, bazuar në gjetjet e shtjel-
luara në kapitullin paraprak. Rekomandimet gjithashtu strukturohen në katër kategori:
• Për mbylljen e boshllëqeve dhe mospërputhjeve në kornizën ligjore dhe të politikave për sigurimin e cilësisë në 

AAP
• Për adresimin e sfidave kryesore të shkollave profesionale dhe QAP-ve
• Për konsolidimin e mekanizmave të sigurimit të cilësisë në nivelin e sistemit
• Për mbështetjen efikase të proceseve të brendshme të sigurimit të cilësisë
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1. Hyrje 
Deri më tani shekulli 21 ka treguar të jetë një rrjedhë e ndërthurur e pasigurive politike, ekonomike, mjedisore 
dhe / apo të tjera në dritën e të cilave sistemet e qëndrueshme dhe fleksibile (ndër) kombëtare janë të nevo-
jshme më shumë se kurrë. Për tu përballur me nevojën për njohuri dhe dije që vjen nga ndryshimet në botën 
e punës, tendenca aktuale është që sistemet synojnë të mbështesin të mësuarit gjatë gjithë jetës. Një tipar 
kryesor i sistemeve të tilla është zbehja e dallimeve tradicionale midis nënsektorëve të arsimit dhe aftësimit 
që kërkon politika më të unifikuara të arsimit dhe aftësimit, strategji, qeverisje dhe sisteme më koherente 
të kualifikimit. Koherenca dhe komplementariteti midis politikave dhe masave të SC në sektorët arsimit dhe 
aftësimit profesional është një kërkesë për ndërtimin e besimit në sistemet mbështetëse të të mësuarit gjatë 
gjithë jetës (ETF, 2015).

Për të mbështetur të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke rritur qasjen në mundësitë e të mësuarit përmes ofrimit 
më fleksibël dhe hapjes së rrugëve horizontale dhe vertikale të progresit, dy mjetet kryesore reformuese të 
sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë janë Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK) dhe 
Korniza e Kurrikulës për Arsimin Parauniversitar. KKK është zhvilluar dhe miratuar në vitin 2011 dhe synon 
të përmirësojë qasjen në punë dhe në të mësuarit e mëtejshëm duke i bërë kualifikimet më relevante për 
punësim dhe mësim gjatë gjithë jetës, përmes plotësimit të nevojave të nxënësve, ekonomisë, institucioneve të 
arsimit dhe aftësimit. Zhvendosja në përshkrimin e kualifikimeve përmes rezultateve të të nxënit, me më pak 
theks në kohëzgjatjen ose vendndodhjen e mësimit, lehtëson shumë këto reforma. Për spektrin më të gjerë të 
ofruesve, korniza kombëtare e kualifikimeve është një strukturë referuese për ofertën e AAP, ndërsa për shtetin 
është referencë që të sigurojë cilësinë e tyre. Korniza kombëtare e kualifikimeve gjithashtu shërben si bazë për 
bashkëpunim dhe njohje të ndërsjellë duke u lidhur me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për Mësim Gjatë 
Gjithë Jetës (KEK).

Korniza e Kurrikulës së Kosovës për Arsimin Parauniversitar ka për qëllim të shërbejë si një dokument ombrellë 
në përpjekjet për përmirësimin e cilësisë dhe barazisë në shërbimet arsimore për të gjithë nxënësit përmes 
promovimit të mësimit gjatë gjithë jetës. Kjo kornizë rregullon arsimin parashkollor, arsimin e përgjithshëm të 
detyrueshëm dhe arsimin e mesëm të lartë, të dizajnuara në gjashtë shkallë kryesore që përfaqësojnë periu-
dha me tipare të përbashkëta për sa i përket zhvillimit të nxënësve dhe kërkesave të kurrikulës. Kompetencat 
kryesore të Kornizës së Kurrikulës së Kosovës paraqiten përmes rezultateve të të nxënit që duhet të arrihen 
progresivisht dhe vazhdimisht nga të gjithë nxënësit gjatë arsimit parauniversitar, përkatësisht deri në përfundi-
min e klasës 12 (përfshirë AAP në shkollat e mesme të larta). Parimet e vendosura për të udhëhequr procesin 
e zbatimit të Kornizës së Kurrikulës së Kosovës i referohen proceseve të rishikimit dhe vlerësimit të kurrikulës, 
rishikimit të rolit të mësimdhënësve dhe vendosjes së një kulture të re organizative dhe pedagogjike të shkollës 
për të mbështetur zhvillimin e kompetencave të përcaktuara. Zbatimi i sistemit të ri të kurrikulës filloi në vitin 
shkollor 2017/2018 (pas dy fazave të pilotimit në shkallë më të vogël) dhe cikli i plotë pritet të përfundojë me 
vitin shkollor 2021/2022.

Në lidhje me SC, korniza fillestare në Kosovë është vendosur në vitin 2011 me Kornizën Kombëtare të Kuali-
fikimeve (KKK) - duke u përqëndruar në SC në Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (IAAP). Kriteret 
kryesore të aplikuara për akreditimin e ofruesve të AAP përfshijnë: një qasje efektive ndaj çertifikimit, politika 
dhe praktika të përshtatshme për vlerësimin e nxënësve me nevoja të veçanta, sisteme të përshtatshme për 
njohjen e kredive të arritura nga kandidatët dhe mundësimin e transferimit të tyre, kapacitetin për të përm-
bushur kërkesat për kualifikimet specifike, si dhe dokumentacionin dhe sistemet e të dhënave për sigurimin e 
cilësisë.
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Në vitin 2016, Strategjia për Sigurimin e Cilësisë 2016-2020 u zhvillua për të prezantuar një sistem të plotë 
të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar në Kosovë, në mënyrë që të kontribuojë në përmirësimin e 
proceseve dhe rezultateve të arsimit.

Megjithatë, politikat e SC në arsimin e përgjithshëm dhe në shkollat profesionale nuk janë komplementare. Për 
më tepër, korniza ligjore për SC në AAP provon të jetë komplekse dhe e pamjaftueshme për adresimin e disa 
çështjeve, gjë që shpie në një qasje të fragmentuar midis institucioneve përgjegjëse për proceset e jashtme të 
SC në AAP duke pamundësuar një qasjeje sistematike dhe gjithëpërfshirëse.

Kjo analizë e situatës së SC në AAP në Kosovë përdor si pikë kryesore referimi Kornizën Kombëtare të Sigurimit 
të Cilësisë (KKSC). Korniza Evropiane e Referencës për Sigurimin e Cilësisë në AAP (EQAVET), si një instrument 
evropian për të mbështetur zhvillimin e sistemeve kombëtare për sigurimin e cilësisë në AAP, u përdor për të 
kontrolluar plotësueshmërinë në mes të KKSC dhe EQAVET. 
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2. Metodologjia e hulumtimit
Qëllimi kryesor i këtij studimi ishte të eksplorojë sfidat aktuale të sigurimit të cilësisë në sistemin e AAP, dhe, ba-
zuar në gjetjet, të ofroj rekomandime për zhvillimin e mëtejshëm të politikave, instrumenteve dhe mekanizmave të 
SC për përmirësimin e cilësisë në AAP.

Studimi ka përdorur qasje kërkimore cilësore, duke përfshirë hulumtimin e dokumentacionit dhe të dhëna cilësore 
të mbledhura përmes grupeve të fokusit, intervistave dhe pyetësorëve.

Analiza e politikave, akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë sigurimin e cilësisë në AAP, është përqendruar 
në eksplorimin nëse të gjitha çështjet përkatëse në lidhje me SC në AAP janë të mbuluara siç duhet nga korniza 
rregullative ekzistuese. Konsistenca dhe koherenca midis dokumenteve për të mundësuar një qasje sistematike 
në sigurimin e cilësisë është analizuar poashtu. 

Për të plotësuar gjetjet nga analiza e dokumentacionit dhe për të eksploruar më tej performancën aktuale të me-
kanizmave të jashtëm për SC në AAP, si dhe sfidat e hasura në kryerjen e funksioneve të tyre, u zhvilluan intervista 
gjysmë të strukturuara me zyrtarë të lartë të departamenteve përkatëse në nivelin qendror dhe komunal, si dhe 
me përfaqësues të organizatave partnere / projekteve që mbështesin SC në AAP.

Me qëllim të eksplorimit të proceseve të brendshme të SC në shkollat e AAP, studimi përdori teknikën e grupeve të 
fokusit me Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë (KSC) dhe Drejtorët e Shkollave në 20 shkolla profesionale. Grupet 
e fokusit u përqendruan në marrjen e të dhënave nga përvoja e drejtpërdrejtë e KSC dhe drejtorëve të shkollave 
në:

• Planifikimin e përmirësimit
• Procesin e përmirësimit
• Strukturat shkollore për SC (roli, performanca dhe sfidat e tyre)
• Përshtatja e kurrikulës me standardet e profesionit
• Organizimi i mësimit praktik
• Sfidat e hasura nga shkollat e AAP / dobësitë e identifikuara dhe zgjidhjet e mundshme.

Për shkak se grupi i fokusit përfiton nga ndërveprimet në grup, të dhënat u analizuan dhe gjetjet u prezantuan në 
nivelin e grupit, jo në nivelin individual. Për të verifikuar gjetjet nga grupet e fokusit, përmbledhja e diskutimeve dhe 
vërejtjeve përfundimtare nga secili grup i fokusit u ndanë me pjesëmarrësit e grupeve të fokusit.

Të dhëna shtesë për një analizë të thelluar të proceseve të SC në nivelin e shkollës u morën përmes një pyetësori 
të aplikuar me KSC në 20 shkolla profesionale dhe përmes analizës së raporteve të tyre të fundit të vetëvlerësimit 
(RVV). Pyetësori përbëhej nga pyetje të hapura dhe pyetje me zgjedhje të shumëfishtë që u matën në një shkallë 
Likert me 4 pikë dhe u përqendrua në:

• Kualifikimet, detyrat dhe përgjegjësitë e Koordinatorit për sigurim të cilësisë
• Cilësinë e trajnimeve të ofruara për KSC dhe disponueshmërinë e mekanizmave mbësht-etës (përfshirë 

cilësinë e mbështetjes së ofruar), dhe
• Performancën aktuale të KSC në mbështetjen e proceseve të SC në nivelin e shkollës dhe sfi-dat e hasura.
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Cilësia e raporteve më të fundit të vetëvlerësimit (RVV) dhe planeve të përmirësimit u vlerësua bazuar në një 
protokoll që i referohej kërkesave kryesore për RVV të përcaktuara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). 
Vlerësimi përfshiu:

• Procesin e vetëvlerësimit
• Strukturën, gjithëpërfshirjen dhe mbulueshmërinë e raportit
• Mbulimin e principeve të cilësisë
• Gjykimet dhe provat 
• Cilësinë e planeve të përmirësimit

Së fundmi, me synimin për të pasur linja të hollësishme të përvojave në proceset e SC në Qendrat e Aftësimit 
Profesional (QAP), u aplikuan intervista gjysmë të strukturuara me KSC në tri QAP. Çështjet kryesore të hulumtuara 
përmes këtyre intervistave përfshijnë: 

• Procesin e vetëvlerësimit
• Planifikimin e përmirësimit
• Procesin e përmirësimit
• Strukturat e QAP për SC (roli, performanca dhe sfidat e tyre)
• Përshtatja e kurrikulës së QAP me standardet e profesionit
• Sfidat e hasura / dobësitë e identifikuara dhe zgjidhjet e mundshme.

Procesi i mbledhjes së të dhënave është realizuar gjatë muajve janar-korrik 2020, duke mbuluar të gjitha insti-
tucionet përkatëse në nivelin qendror, 20 shkolla profesionale - partnere të Projektit ALLED2 dhe tre Qendra të Af-
tësimit Profesional. Duke qenë se gati 30% e shkollave profesionale dhe 30% e Qendrave të Aftësimit Profesional 
morën pjesë në hulumtim, rezultatet mund të përgjithësohen në të gjithë sistemin publik të arsimit dhe aftësimit 
profesional.
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3. Kuadri rregullativ dhe vendosja 
institucionale për sigurimin e cilësisë në AAP

3.1. Drejtimet e politikave dhe lidhjet me politikat e BE-së për sigurimin e cilësisë

1.  European Commission (2006) The history of European cooperation in education and training, fq.194-197
2.  Ibidem, fq. 236-239
3.  ICF GHK (2013) Evaluation of implementation of the European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training (EQAVET), Final report, fq. 7
4.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN   
5.  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm 

Në vitin 2009, Parlamenti Evropian dhe Këshilli miratuan Re-
komandimin për krijimin e një Kornize Evropiane të Refer-
encës për Sigurimin e Cilësisë për Arsim dhe Aftësim Pro-
fesional (EQAVET). Ky zhvillim duhet parë në kontekst më të 
gjerë të bashkëpunimit evropian në fushën e arsimit dhe më 
specifikisht në fushën e AAP. Nga njëra anë, që nga vitet 90 
Komisioni Evropian së bashku me Shtetet Anëtare punuan në 
temat e cilësisë dhe në veçanti vlerësimin e cilësisë (i cili është 
një aspekt i SC) në fushat e arsimit shkollor dhe arsimit të lartë1. 
Fillimisht, fokusi kryesor i kësaj pune ishte inkurajimi i Shteteve 
Anëtare që të zhvillojnë më tej sistemet e tyre të vlerësimit të 
cilësisë dhe kështu të përmirësojnë krijimin e politikave të ba-
zuara në prova. Nga ana tjetër, në fushën e AAP, po bëhej një 
punë thelbësore për të rritur transparencën e kualifikimeve, në 
veçanti me synimin për të përmirësuar lëvizjen ndërkombëtare 
të punëtorëve dhe studentëve dhe njohjen e kualifikimeve 2. 
Si rezultat i kësaj, në maj të vitit 2004 Konkluzionet e Këshillit 
ftojnë Shtetet Anëtare të promovojnë  Kornizën e Përbashkët 
Evropiane të Sigurimit të Cilësisë (ECQAF) dhe të vlerësojnë 
vlerën e saj të shtuar për përmirësimin e sistemeve kombëtare 
ose rajonale të SC.

Përderisa ECQAF është më e përqendruar në vlerësimin e cilë-
sisë (me qëllim të promovimit të besimit të ndërsjellë midis 
sistemeve të AAP, lëvizshmërisë dhe mësimit gjatë gjithë jetës), 
EQAVET ka për qëllim që gjithashtu të promovojë dhe monitor-
ojë përmirësimin e vazhdueshëm të sistemeve dhe masave 
kombëtare të SC. Dallimi kryesor krahasuar me CSCF është 
thjeshtimi dhe përqendrimi më i madh në procesin e sigurimit 
të cilësisë3.

Dy iniciativa të tjera të BE-së në fushën e AAP, të cilat përqen-
drohen në kualifikimet dhe rezultatet e të nxënit, si dhe qa-
rtësinë e proceseve të vlerësimit, njohjes dhe çertifikimit, janë 
Korniza Evropiane e Kualifikimeve4 (EQF) and Sistemi Evropi-
an i Kredisë në AAP5 (ECVET). 

ECVET është një kornizë teknike për mbështetjen e akumulim-
it dhe njohjes së kredive në AAP. Kjo kornizë mbështet lëviz-
jen ndërkombëtare si dhe mësimin gjatë gjithë jetës, duke u 
mundësuar nxënësve të grumbullojnë kredite. Për të siguruar 
besimin midis vendeve dhe njohjen e kredive, cilësia e rezu-
ltateve të të nxënit të përshkruara në njësitë e rezultateve të 
të nxënit duhet të jetë e besueshme. Për më tepër, proceset 
e vlerësimit dhe vlefshmërisë duhet të sigurohen nga cilësia. 

EQF (KEK) u vendos në vitin 2008 dhe u korrixhua në vitin 
2017. Korrixhimi i saj ka mbajtur objektivat thelbësorë të kri-
jimit të transparencës dhe besimit të ndërsjellë në situatën 
e përgjithshme të kualifikimeve në Evropë. Është një mjet që 
është përdorur në disa vende për të mbështetur reformën e 
kornizave kombëtare të kualifikimeve, përmes (a) përdorimit 
të rezultateve të të nxënit për të përcaktuar kualifikimet; dhe 
(b) mundësimit të hyrjes në një kualifikim përmes një larmie 
rrugësh - përfshirë rrugën përmes njohjes së mësimit joformal 
dhe informal. Është një meta-kornizë e tetë niveleve të kual-
ifikimeve. Vendet i referencojnë kornizat ose sistemet e tyre 
të kualifikimeve me tetë nivelet e Kornizës Evropiane të Kual-
ifikimeve. Si rezultat, Korniza Evropiane e Kualifikimeve pritet 
të shërbejë si një mjet përkthimi midis sistemeve kombëtare 
të kualifikimeve. Ajo do të duhej të tregojë se si krahasohen 
nivelet e kualifikimeve në vende të ndryshme.
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Sidoqoftë, Korniza Evropiane e Kualifikimeve mund të shërbej 
si mjet për të mbështetur lëvizshmërinë, vetëm nëse vendet 
besojnë se proceset që kanë vendet e tjera për harmonizimin 
e kualifikimeve me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve janë 
gjithashtu të besueshme. Të dy aspektet kërkojnë sigurimin e 
cilësisë, sepse për rezultate të mira dhe cilësore në AAP nuk 
është e mjaftueshme të ekzistojnë masa që përqendrohen 
vetëm në hartimin e kualifikimeve dhe procesin e certifikimit. 
Procesi i të mësuarit dhe cilësia e mjedisit mësimor janë thel-
bësore dhe cilësia e tyre duhet të mbështetet. Në këtë kon-
tekst, EQAVET plotëson Kornizën Evropiane të Kualifikimeve 
dhe ECVET6.

EQAVET është ndërtuar mbi një model të cilësisë që përfshin (a) 
një cikël prej katër fazash (planifikimi, zbatimi, vlerësimi dhe ri-
shikimi), mbështetur nga kriteret e cilësisë dhe përshkruesit për 
secilën fazë, që do të zbatohen në nivelin e sistemit dhe në nivelin 
e ofruesve të AAP, si dhe (b) një grup prej 10 treguesish për të 
monitoruar cilësinë në AAP. Si e tillë, ajo siguron një qasje siste-
more ndaj cilësisë dhe i jep theks të veçantë monitorimit dhe 
përmirësimit të cilësisë, duke kombinuar vlerësimin e brendshëm 
dhe të jashtëm, rishikimin dhe proceset e tjera për përmirësim, 
mbështetur nga matja dhe analiza cilësore. Ky dokument supo-
zohet të konsiderohet si një “kuti mjetesh”, nga e cila përdoruesit 
e ndryshëm mund të zgjedhin ato elementë që ata i konsiderojnë 
më të rëndësishme për sistemet e tyre specifike. 

Treguesit e propozuar për matjen e përmirësimit të cilësisë së 
AAP krijojnë një bazë të përbashkët për sigurimin e cilësisë 
së AAP dhe synojnë të lehtësojnë vendimmarrjen e bazuar në 
fakte dhe prova të marra si rezultat i përpunimit dhe analizës 
së të dhënave. Ato përfshijnë të dhëna të tilla si relevanca e 
sistemit për SC, investimet në trajnimin e mësimdhënësve dhe 
trajnerëve, pjesëmarrja, shkalla e rexhistrimit dhe përfundimit 
të programeve të AAP, përdorimi i aftësive të fituara në vendin e 

6.  ICF GHK (2013) Evaluation of implementation of the European Quality Assurance ReferenceFramework for Vocational Education and Training (EQAVET), Final report, fq. 7
7.  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF 
8.   Bazuar në reagimet e marra gjatë konsultimit me palët e interesit dhe përvojën e fituar me zbatimin e ECVET gjatë 10 viteve të fundit, propozimi aktual përfshin dhe përforcon disa 
elemente të Rekomandimit të ECVET 2009 dhe braktis të tjerët që nuk sjellin një vlerë të shtuar ose nuk i përgjigjen nevojave reale në sistemet e AAP. Në veçanti, duhet të përfshihen parimet 
kryesore të ECVET (p.sh. njësitë e rezultateve të të nxënit) në lidhje me fleksibilitetin. Mjetet e ECVET (p.sh. marrëveshja e të mësuarit dhe memorandumi i mirëkuptimit) që mbështesin lëvizjen 
e nxënësve profesionalë, do të zhvillohen më tej në kuadrin e instrumenteve të tjera të BE-së, siç janë ato të mbështetura nga programi Erasmus +. Për kualifikimet profesionale në nivelin post 
sekondar dhe terciar, mund të zbatohet Sistemi Evropian i Transferimit dhe Akumulimit të Kredive tashmë në përdorim.
Lidhur me EQAVET, bazuar në rezultatet e studimeve të ndryshme të vlerësimit, ky propozim sugjeron si më poshtë:
• Shfuqizimi i rekomandimit të EQAVET 2009 dhe integrimi i punës për sigurimin e cilësisë në AAP në BE në propozimin aktual;
• Integrimi i iniciativës EQAVET+ duke shtuar elemente në lidhje me rezultatet e të nxënit, çertifikimin dhe vlerësimin, konsultimet me palët e interesuara, rolin e mësimdhënësve dhe 

trainerëve;
• Plotësimi me një tregues shtesë mbi fleksibilitetin e rrugëve të të mësuarit në AAP, duke pasur parasysh nevojën e shtuar për të zhvilluar një dispozitë fleksibël të AAP dhe nevojën për të 

kontribuar në qëndrueshmërinë mjedisore;
• Përfshirja e aspektit të gatishmërisë dixhitale të sistemeve dhe institucioneve të AAP-së;

punës, shkalla e papunësisë, shtrirja e grupeve të cenueshme, 
mekanizmat për identifikimin e nevojave të tregut të punës dhe 
skemat e përdorura për të promovuar qasjen në AAP. I gjithë 
grupi i indikatorëve mund të zbatohet në faza të ndryshme të 
ciklit të cilësisë dhe jo si njësi të pavarura, pasi ato formojnë 
një pjesë integrale të sistemit të sigurimit të cilësisë.

Më në fund, siç thuhet në memorandumin shpjegues të 
propozimit të datës 01.07.2020 për Rekomandimin e Këshillit 
mbi AAP për konkurrencë të qëndrueshme, drejtësi sociale 
dhe qëndrueshmëri7, kriza COVID-19 ka nënvizuar urgjencën 
për drejtimet kryesore të intervenimeve që AAP të bëhet më 
i përshtatshëm dhe më fleksibil ndaj sfidave të ardhshme. 
Rimëkëmbja ekonomike nga kjo krizë ofron një mundësi 
për të përshpejtuar reformat në AAP dhe për të forcuar qën-
drueshmërinë e tij, veçanërisht duke dixhitalizuar ofertat dhe 
metodat e mësimit si dhe përshtatjen e shkathët ndaj ndry-
shimit të nevojave të tregut të punës. Ajo ka theksuar nevo-
jën për një zhdërvjelltësi të shtuar të AAP-së në përgjigje ndaj 
ndryshimeve të shpejta, përshpejtimit të dixhitalizimit të AAP-
së, aplikimit të qasjeve moderne dhe inovative dhe rritjes së 
investimeve në aftësitë dhe kompetencat e mësimdhënësve 
dhe trainerëve. 

Kjo politikë e re e BE-së, ndër të tjera, synon thjeshtimin e 
qeverisjes së AAP-së në nivelin e Unionit (lidhur me integrimin e 
rekomandimeve aktuale të ECVET dhe EQAVET) dhe prezanton 
një proces të vlerësimit ndërmjet shkollave/ofruesve të AAP-
së për sigurimin e cilësisë në AAP, për të mbështetur konverg-
jencën në cilësi, transparencën dhe besimin e ndërsjellë. Për 
veprim në nivel kombëtar, ndër të tjera, kërkon përcaktimin e 
një sërë treguesish dhe objektivash për të mundësuar moni-
torimin sasior dhe cilësor të performancës së arsimit profesion-
al dhe sistemeve të aftësimit8.
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2. Zbatimi 
Vendosja e procedurave për të siguruar arritjen e qëllimeve 

dhe objektivave (p.sh. zhvillimin e partneriteteve, përfshirjen 
e palëve të interesuara, alokimin e burimeve dhe procedurat 

organizative ose operacionale.

3. Vlerësimi
Hartimi i mekanizmit për vlerë-
simin e arritjeve dhe rezultateve 
duke mbledhur dhe përpunuar të 
dhëna në mënyrë që të bëhet një 
vlerësim i informuar.

4. Rishikimi
Zhvillimi i procedurave për të arritur rezultatet e 

synuara dhe / ose objektivat e reja. Pas për-
punimit të reagimeve, palët kryesore të interesit 
zhvillojnë diskutime dhe analiza në mënyrë që të 

zhvillojnë procedurat për ndryshim.

1. Qëllimi dhe Plani 
Vendosja e një synimi dhe ob-

jektivi të qartë të duhur dhe të 
matshëm në drejtim të politikave, 

procedurave, detyrave dhe buri-
meve njerëzore.

Cikli i Cilësisë
i Kornizës Evropiane të Referencës për Sigurimin e 
Cilësisë për Arsimin dhe Aftësimit Profesional
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Propozimi përcakton më tej një numër parimesh që duhet të 
ndiqen në nivel kombëtar për të zbatuar politikën e sipërpër-
mendur të Unionit. Këto parime janë strukturuar rreth objek-
tivave të mëposhtëm tematikë:

• Arsimi dhe Aftësimi Profesional është i shpejtë në për-
shtatjen me ndryshimet dinamike të tregut të punës;

• Fleksibiliteti dhe mundësitë e progresit janë në thelb të 
AAP-së;

• AAP i prin inovacionit dhe rritjes, si dhe përgatit për tran-
zicionet dixhitale dhe të gjelbra, si dhe për profesionet 
me kërkesë të lartë;

• AAP është atraktiv dhe i bazuar në ofertë moderne dhe 
të dixhitalizuar të trajnimit / af-tësimit;

• AAP promovon barazinë e mundësive;
• AAP mbështetet nga një kulturë e sigurimit të cilësisë.

Në lidhje me situatën në Kosovë, Korniza Kombëtare për Sig-
urim të Cilësisë (KKSC) për AAP është në fuqi që nga viti 2011. 
Ajo është e harmonizuar me EQAVET, por i referohet vetëm SC 
në nivelin e ofruesve të AAP-së. Në nivelin e sistemit, qasja e 
SC nuk është konsoliduar akoma; treguesit e EQAVET nuk për-

• Përcakimi i metodës së re të punës përmes vlerësimeve reciproke në nivel të sistemit të AAP-së, në mënyrë që të përmirësojë të mësuarit reciprok, të rrisë transparencën e aranzhimeve 
të sigurimit të cilësisë në kuadër të dispozitave të AAP-së dhe të forcojë besimin e ndërsjellë midis Shteteve Anëtare;

9.  Në versionin e vitit 2011 të KKK, KKSC është një pjesë integrale e KKK ndërsa në vitin 2020 u miratua si një dokument i veçantë nga KKK. Pasi që KKSC nuk ishte i disponueshëm si 
dokument i vecantë, dhe bazuar në faktin se nuk janë bërë ndryshime substanciale në versionin e vitit 2020, studimi iu referua KKK 2011. 
10.   NQA (2011), National Qualifications Framework, fq.15

doren për menaxhimin e cilësisë në nivel të sistemit me qël-
lim të përmirësimit të efektivitetit dhe efikasitetit të sistemit të 
AAP-së. 

Në nivelin e ofruesve të AAP-së, ekziston një vlerësim i brend-
shëm dhe ofruesve të AAP-së u kërkohet (me ligj) që të kenë 
mekanizma të brendshëm të sigurimit të cilësisë. Parimet / 
kriteret dhe treguesit e cilësisë përcaktohen në KKSC për AAP 
dhe përdoren kryesisht për akreditimin e kualifikimeve, duke 
vënë një fokus më të madh në aspektin e kontrollit të cilësisë 
dhe më pak në përmirësimin e cilësisë.

Dokumentet kryesore të politikave dhe strategjive që rregullo-
jnë SC në AAP përfshijnë Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve 
(përfshirë KKSC)9 dhe Strategjinë e Sigurimit të Cilësisë për 
Arsimin Parauniversitar të Kosovës 2016-2020. Strategji të 
tjera që kontribuojnë në përmirësimin e cilësisë në AAP, përf-
shijnë Kornizën Strategjike të Zhvillimit të Mësimdhënësve, 
Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës (2017-2021), Strateg-
jinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale të MPMS-së (2018-2022), 
Planin e Veprimit të MPMS: Rritja e Punësimit të Rinjve (2018–
2020).

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve u botua për herë të parë 
në vitin 2011, me synimin për të mbështetur përmirësimet në 
cilësinë dhe relevancën e arsimit dhe aftësimit profesional duke 
stimuluar zhvillimin e kualifikimeve që bazohen në standarde 
të njohurive, aftësive dhe kompetencave të krahasueshme 
ndërkombëtarisht dhe të mbështetura nga një sigurim rigoroz 
i cilësisë. Korniza ka për synim të përmirësojë qasjen në punë 
dhe të mësuarit e mëtejshëm duke siguruar që kualifikimet 
janë relevante për punësim dhe të mësuar, dhe përmbushin 
nevojat e nxënësve, ekonomisë dhe institucioneve të arsimit 
dhe aftësimit10. Për më tepër, duke e bërë të qartë natyrën e 
kualifikimeve dhe marrëdhëniet midis kualifikimeve, dhe duke 
siguruar një bazë për krahasimin e arritjeve në të gjitha pjesët 
e sistemit të arsimit dhe aftësimit, Korniza Kombëtare e Kual-

ifikimeve nxit përparim dhe lëvizshmëri më të madhe për të 
mësuarit gjatë gjithë jetës përmes rrugëve të arsimit dhe aftë-
simit profesional.

Procesi i rishikimit dhe ndryshimit të Kornizës Kombëtare të 
Kualifikimeve filloi në vitin 2017, me synimin e përfshirjes së 
zhvillimeve në sistemin kombëtar të kualifikimeve, përshtatjen 
me nevojat e tregut të punës dhe harmonizimin me politikat e 
fundit të BE-së. Procesi i rishikimit përfundoi në vitin 2019, kur 
KKK u miratua nga Këshilli Drejtues i Autoritetit Kombëtar të 
Kualifikimeve (AKK). 

KKK tenton të rrisë theksin në anën e llogaridhënies së sig-
urimit të cilësisë. Ajo përqendrohet në vlerësimin dhe dhënien 
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e kualifikimeve të cilat validohen dhe aprovohen nga AKK, me 
qëllim që të sigurojë cilësinë e çertifikimit të rezultateve të të 
nxënit. Kriteret kryesore të aplikuara për akreditimin e ofruesve 
të AAP përfshijnë: të pasurit e një qasje efektive për vlerësimin 
dhe menaxhimin e cilësisë së vlerësimit të kualifikimeve, poli-
tikat dhe praktikat e duhura për vlerësimin e nxënësve me 
nevoja të veçanta, sistemet e duhura për njohjen e kredive të 
arritura nga kandidatët dhe mundësimin e transferimit të tyre, 
kapacitetin për të përmbushur kërkesat specifike të kualifikim-
it, dhe sistemet e dokumentimit dhe rexhistrimit për sigurimin 
e cilësisë.

Institucionet përgjegjëse për sigurimin e cilësisë  janë  AKK, 
MASHT dhe AAK11, përkatësisht 

• AKK për SC të kualifikimeve të arsimit dhe aftësimit pro-
fesional (nivelet 2, 3, 4 dhe 5 të KKK);

• Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) 
për SC të kualifikimeve të arsimit të përgjithshëm 
(nivelet 2, 3 dhe 4 të KKK);

• Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AAK) për SC të kualifi-
kimeve të arsimit të lartë (nivelet 5, 6, 7 dhe 8 të KKK).

11.   AKK (2020), Korniza Kombëtare e Kualifikimeve, 2020
12.  Shihni më shumë detaje në seksionin 3.1
13. Në EQAVET (Shih Shtojca 2) treguesit përshkrues janë përcaktuar për secilën fazë të ciklit të cilësisë, për zbatim në nivelin e sistemit të AAP-së dhe nivelin e ofruesve.
14.  KKK (2011), Korniza Kombëtare e Kualifikimeve, fq.115-123
15. CEDEFOP (2003), TWG on Quality in VET, A European Common Quality Assurance Framework, Final VersionOctober 2003, fq. 9
16.  Official Journal of the European Union C 155/01 of 8.7.2009

Këto tri organe pritet të punojnë bazuar në parimet, praktikat 
dhe kriteret e përbashkëta për funksionet kryesore të SC, duke 
përfshirë 

• Validimin dhe aprovimin e kualifikimeve dhe moduleve 
të kualifikimit për përfshirje në KKK;

• Akreditimin dhe monitorimin e institucioneve që japin 
kualifikime dhe module kuali-fikimi, dhe / ose vlerëso-
jnë arritjet e nxënësve për të dhënë këto kualifikime dhe 
module si dhe lëshojnë certifikata ose diploma;

• Sigurimin e jashtëm të cilësisë së vlerësimeve që çojnë 
në dhënien e kualifikimeve dhe / ose moduleve; 

Korniza Kombëtare për Sigurimin e Cilësisë (KKSC) u azhur-
nua në 2013 dhe më pas në vitin 2018, bazuar në reagimet 
nga instititucionet e AAP-së, por ende bazohet në Kornizën e 
Përbashkët Evropiane të Sigurimit të Cilësisë (ECQAF), e cila 
në fakt u zhvillua më tej dhe në 2009 u zëvendësua nga EQA-
VET12. 13.141516
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Tabela më poshtë paraqet hapat dhe kriteret thelbësore të cilësisë16, siç përcaktohen në KKSC, ECQAF dhe EQAVET.

KKSC17 ECQAF18 EQAVET19

Hapi 1: Qëllimi dhe plani 

KR
IT

ER
ET

 E
 C

IL
ËS

IS
Ë

Principi i Cilësisë 1:
Përgjegjësitë e menaxhmentit

Qëllim i qartë dhe planifikim i qën-
drueshëm për të arritur qëllimet e 
përcaktuara.
Sistemi i informacionit

Planifikimi pasqyron një 
vizion strategjik të përbash-
kët të palëve përkatëse 
të interesit dhe përfshin 
qëllime / objektiva, veprime 
dhe tregues të qartë

1.1 Udhëheqja
1.2 Financat
1.3 Partneritetet
1.4 Sistemi i informacionit
1.5 Strategjitë, politikat dhe procedurat
1.6 Menaxhimi i cilësisë
Principi i Cilësisë 2:
Manaxhimi i resurseve
2.1 Resurset fizike
2.2 Resurset njerëzore
Principi i Cilësisë 3
Dizajnimi dhe zhvillimi 
3.1 Zhvillimi i programeve mësimore
3.2 Rishikimi i programeve mësimore

Hapi 2: Zbatimi

KR
IT

ER
I I

 C
IL

ËS
IS

Ë Principi i Cilësisë 4:
Mësimi, vlerësimi dhe çertifikimi

Ekzistenca e një plani zbatimi;
alokimi i burimeve dhe përgjeg-
jësitë e qarta.

Planet e zbatimit hartohen 
në konsultim me palët e 
interesit dhe përfshijnë 
parime të qarta.

4.1 Rekrutimi i nxënësve
4.2 Shërbimet mbështetëse
4.3 Mësimdhënia në klasë dhe mësimi praktik
4.4 Vlerësimi përfundimtar
4.5 Certifikimi

Hapi 3: Vlerësimi dhe rezultati

KR
IT

ER
I I

 
CI

LË
SI

SË

Principi i Cilësisë 5:
Procesi i vetëvlerësimit

Ekzistenca e një sistemi vlerësimi 
të përshkruar mirë dhe një strateg-
jie sistematike vlerësimi. 
Përdorimi i një metodologjie të 
qëndrueshme dhe të përgjegjshme 
si për vlerësimin ashtu edhe për 
monitorimin.

Vlerësimi i rezultateve dhe 
proceseve kryhet rregullisht 
dhe mbështetet nga matja

5.1 Mbledhja e informatave kthyese
5.2 Pajtueshmëria me procedurat 
5.3 Monitorimi i performancës
5.4 Raporti i vetëvlerësimit

Hapi 4: Komentet dhe ndryshimi

KR
IT

ER
I I

 
CI

LË
SI

SË

Principi i Cilësisë 6:
Procesi i përmirësimit Lidhja e dukshme dhe e dokumen-

tuar midis rezultatevetë vlerësimit 
dhe procesit të planifikimit.

Rishikimi6.1 Sigurimi i informatave kthyese
6.2 Plani i përmirësimit 
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ECQAF dhe, më vonë, EQAVET sigurojnë vetëm kornizat refer-
uese për SC në AAP dhe vendet mund të miratojnë dhe zhvillo-
jnë më tej kriteret e cilësisë. Sidoqoftë, ato megjithatë ofrojnë 
një kornizë të përbashkët që mundëson rritjen e transparencës 
dhe konsistencës midis vendeve anëtare në fushën e sigurimit 
dhe përmirësimit të cilësisë. 

Analiza e kritereve dhe indikatorëve të cilësisë në KKSC zbulon 
si më poshtë:

• Kriteret e cilësisë (mënyra e formulimit të tyre) nuk infor-
mojnë procesin e vet-vlerësimit (vlerësimit të jashtëm) 
mbi pritjet kryesore (në secilën fazë të ciklit të SC) duke 
e bërë të qartë se cilët faktorë duhet (do të) merren 
parasysh gjatë gjykimit të performancës së tyre. 

• Numri i treguesve është i madh, duke përfshirë përsërit-
jen e disa treguesve (p.sh. 1, 2 dhe 13, Principi i Cilë-
sisë 1) dhe nganjëherë tejkalimin e mandatit të shkollës 
(p.sh. punësimi i personelit të shkollës, politikat e 
rekrutimit, kurrikulat). Treguesit e bazuar në rezultate 
dhe një qasje më e përqendruar në aspektet kryesore 
të SC do të kontribuonte në zvogëlimin e numrit të treg-
uesve. 

• Nuk ka ndonjë lidhje të qartë midis treguesve dhe krit-
ereve; treguesit përcaktohen në nivelin e principeve 
të cilësisë. Ndërlidhja më e mirë midis principeve të 

17.  KKK (2011), Korniza Kombëtare e Kualifikimeve, 2011, fq.116
18.  Ibid. fq.116
19.   MASH (2016). Strategjia e Sigurimit të Cilësisë 2016-2020 fq.18..
20.  Përfshirë (a) prezantimin e pozitës së Koordinatorit për SC dhe (b) forcimin e rolit të Aktiveve Profesionale 

cilësisë, kritereve dhe treguesve të cilësisë do të kon-
tribuonte për të kuptuar më mirë të gjithë kornizën e SC 
dhe pritjet nga ofruesit e AAP.

Krahasimi midis treguesve të përcaktuar në KKSC dhe treg-
uesve përshkrues në EQAVET tregon se disa përshkrues të 
rëndësishëm nuk janë adresuar sa duhet, p.sh:: 

• nën kriterin 1.5 Menaxhimi i cilësisë17 , alokimi i qartë 
i përgjegjësive në menaxhimin dhe zhvillimin e cilësisë 
nuk është  mbuluar mjaftueshëm;

• nën kriterin 4.4 Vlerësimi përmbledhës18, fokus dhe 
mbulim i shtuar është i nevojshëm për të reflektuar për 
numrin e nxënësve / kandidatëve që përfundojnë me 
sukses programet, dhe jo vetëm në procesin dhe proce-
durat e vlerësimit 

Për më tepër, ekziston edhe nevoja për të vendosur një me-
kanizëm për mbledhjen e reagimeve (informatave kthyese) 
nga ofruesit e AAP-së mbi procesin e vetëvlerësimit, instru-
mentet dhe mjetet që janë në dispozicion, të cilat do të in-
formonin një proces të rishikimit dhe avancimit të rregullt 
të KKSC. Nismat e fundit të BE-së për ta bërë AAP-në më 
elastike dhe të përshtatshme për sfidat e ardhshme, si dhe, 
në avancimin e qasjes së SC-së, gjithashtu duhet të merren 
parasysh.

Strategjia e Sigurimit të Cilësisë  
për Arsimin Parauniversitar të Kosovës 2016-2020

Strategjia e Sigurimit të Cilësisë 2016-2020 u zhvillua për të 
prezantuar një sistem të plotë të sigurimit të cilësisë në arsimin 
parauniversitar në Kosovë, në mënyrë që të kontribuojë në 
përmirësimin e proceseve dhe rezultatet të arsimit. Ndërtimi i 
mekanizmave efektivë për SC dhe planifikimin zhvillimor në niv-
el shkolle dhe komune janë dy nga katër objektivat e Strategjisë. 
Aspekte të tjera përfshijnë zhvillimin e kapaciteteve dhe ndërgjeg-
jësimin për SC.

Menaxhimi i ciklit të cilësisë “planifiko-bëj-kontrollo-vepro” 
(gjithashtu i përshkruar në EQAVET) është miratuar si elemen-

ti thelbësor i sigurimit të cilësisë me bazë në shkollë, dhe si i 
tillë parim udhëzues për planifikimin zhvillimor të shkollës. Ajo 
gjithashtu ka për qëllim t’u shërbejë si shkollës ashtu edhe or-
ganeve mbështetëse ose monitoruese19.

Strategjia gjithashtu përcakton mekanizmat e bazuar në shkollë 
për SC20, strukturat e SC në nivelin e DKA-ve si dhe rritjen e rolit të 
Inspektoratit të Arsimit në çështjet që lidhen me arsimin. Masa të 
tjera për të ndërtuar mekanizma efektivë për sigurimin e cilësisë 
përfshijnë (a) funksionalizimin e sistemit të licencimit të mësim-
dhënësve dhe (b) përdorimin efektiv të të dhënave të monitorimit 
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të arsimit për SC në të gjitha nivelet.

Nën Objektivin 2 ‘Avancimi i planifikimit të zhvillimit në shkollë 
dhe nivel komunal’, rekomandohet një zhvendosje nga fokusi i 
planifikimit të zhvillimit të shkollës bazuar në nevojat për përmirë-
simin e infrastrukturës dhe në mbështetjen që shkollat presin nga 
të tjerët (DKA, donatorët), në atë që shkollat mund të arrijnë vetë 
(edhe duke pasur parasysh rrethanat shumë të vështira financ-
iare). Cikli i cilësisë së menaxhimit të shkollës promovohet si një 
qasje e cila mbështet këtë zhvendosje të zhvillimit të cilësisë në 
shkollë. 

21.  Shihni më shumë detaje në seksionin Kuadri ligjor 
22.   Përqendrimi në identifikimin e nevojave të kualifikimit në nivelin 5 (i cili nuk është përfunduar deri në fund të vitit 2019), zhvillimi i programeve të reja për kualifikimet e nivelit 5 sipas KKK 
dhe ofrimi i programeve të reja të nivelit 5 pas sekondar në institucionet e AAP, dhe veçanërisht në Qendrat e Kompetencës (nga 15 programe të planifikuara të zhvillohen gjatë 2017-2019, 
dy programe janë zhvilluar me mbështetjen e projektit të financuar nga LuxDev: Qendra e Kompetencës në Ferizaj filloi programin e nivelit 5 për Asistentë për fëmijët me nevoja të veçanta dhe 
Qendra e Kompetencës në Prizren që nga viti 2017 ofron një program të këshilltarëve të karrierës).
23.   MASHT (2017) Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës 2017-2021, fq. 84-87
24.  KEEN (2019), Raporti i Vlerësimit Afatmesëm për PSAK
25.   Shikoni më shumë detaje mbi procesin e zhvillimit të kurrikulës në nën-kapitullin 3.3: Korniza institucionale për SC: performanca dhe sfidat, Tabela 5

Këto masa janë të përfshira në Kornizën Strategjike të Arsimit 
të Kosovës (Objektivi Strategjik 3: Sigurimi i Cilësisë) dhe shu-
mica e tyre janë zbatuar (p.sh. Ligji për Inspektoratin e Arsimit, 
Udhëzimet Administrative përkatëse për sigurimin e cilësisë, 
vlerësimin e performancës së institucioneve arsimore dhe 
planifikimin zhvillimor të shkollës)21. Sidoqoftë, shkollat profe-
sionale nuk janë të mbuluara nga kjo kornizë e re rregullatore 
për sigurimin e cilësisë, pasi që është konsideruar se SC në 
AAP rregullohet nga KKSC në AAP. Në arsimin e përgjithshëm, 
implementimi i Strategjisë së Sigurimit të Cilësisë për Arsimin 
Parauniversitar të Kosovës 2016-2020 ka mbetur prapa.

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021

Objektivat Strategjike (OS) të PSAK 2017-2021 janë kryesisht 
tematike, duke përfshirë: 1) Pjesëmarrjen dhe përfshirjen, 2) Me-
naxhimin e sistemit arsimor; 3) Sigurimin e cilësisë, 4) Zhvillimin 
e mësimdhënësve, 5) Mësimdhënien dhe mësimnxënien, 6) Ar-
simin dhe aftësimin profesional dhe Arsimin për të rriturit dhe 7) 
Arsimin e lartë.

Në aspektin e AAP dhe ARr, fokusi i PSAK është në përmirësimin 
e relevancës së programeve mësimore për nevojat e tregut të 
punës, zhvillimin e materialeve mësimore, sigurimin e përvojës së 
punës dhe praktikës profesionale me cilësi të lartë, funksional-
izimin e orientimit dhe këshillimit në karrierë në sistemin arsimor, 
operacionalizimin e autonomisë financiare dhe menaxheriale të 
institucioneve të AAP-së dhe ofruesve të arsimit për të rritur, kri-
jimin e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore për menax-
himin e arsimit për të rritur22 dhe rritjen e ofertës së arsimit për 
kualifikimet e nivelit 523. 

Sidoqoftë, gjetjet kryesore të Raportit Vlerësues Afatmesëm për 
PSAK-në24 në lidhje me OS 6: Arsimi dhe Aftësimi Profesional dhe 
Arsimi i të Rriturve zbulojnë si më poshtë:

• Pavarësisht nga fakti se kurrikula e re e AAP-së ka qenë një 
nga objektivat kryesore për disa vite me radhë, Kurrikula 

Bërthamë e AAP-së ende nuk është në fuqi25.
• Cilësia e dobët e materialeve mësimore dhe mungesa e 

tyre në shumicën e profileve mbetet një çështje e hapur e 
sistemit të performancës së AAP. Megjithatë, gjatë viteve 
2017-2019 janë hartuar materiale mësimore për disa 
profile duke përfshirë: fizioterapi, mekatronikë, teknologji 
ushqimore, bujqësi, metalpunues, mjekësi, ndërtimtari, 
instalues ngrohjeje, dizajn mode. Për më tepër, u zhvilluan 
edhe udhëzime për hartimin e materialeve mësimore dhe 
u trajnuan trajnerë për të punuar me mësimdhënës të tjerë 
për zhvillimin dhe hartimin e materialeve mësimore;

• Mësimi praktik në shkollë dhe praktika e punës në ndër-
marrje mbetet një temë tjetër e diskutuar për një kohë të 
gjatë, pa rezultate të kënaqshme. Për më tepër, alokimi i 
buxhetit për shkollat profesionale nuk merr parasysh nevo-
jat specifike të profileve të profesionit të ofruara nga shkol-
la të ndryshme.
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Gjetjet e Raportit të Vlerësimit Afatmesëm për PSAK gjithashtu zbu-
lojnë se:

• Orientimi dhe këshillimi në karrierë mbetet një sfidë dhe 
shërbimet e ofruara janë ende të kufizuara në disa komu-
na, ku këto shërbime ofrohen në nivel komunal ose bren-
da shkollave. Kjo është arritur kryesisht nga iniciativa të 
ndryshme të projekteve, dhe nuk është rezultat i një plani 
gjithëpërfshirës. MASHT ka ndërtuar një platformë elek-
tronike për orientim profesional, arsim dhe këshillim në 
karrierë - Busulla.com. Sidoqoftë, nuk vërehet asnjë pro-
gres në lidhje me orientimin për karrierë dhe caktimin e 
këshilltarëve  në shkolla. 

• Financimi i AAP-së në kuadër të buxhetit total të arsimit 

26.  Ibid., fq. 80-92
27.  KEEN (2019), Raporti i Vlerësimit Afatmesëm të zbatimit të PSAK

nuk ka treguar rritje të konsiderueshme gjatë viteve të 
fundit. Formula aktuale e financimit për AAP është e përg-
jithësuar bazuar në orientimin për nxënës dhe nuk bëhet 
asnjë diferencim bazuar në nevojat specifike të profileve 
të profesionit. Shkollat profesionale kanë një autonomi të 
kufizuar në lidhje me menaxhimin e fondeve dhe burimeve 
njerëzore, të cilat janë shumë të centralizuara. Ndihma më 
e madhe financiare vazhdon të sigurohet nga donatorët.

• Në lidhje me SC, nuk ka masa specifike të parashikuara 
në PSAK për shkollat profesionale. Aktivitetet nën OS 3 
(Sigurimi i Cilësisë) kryesisht u referohen proceseve dhe 
mekanizmave në arsimin e përgjithshëm26. 

Korniza Strategjike e Zhvillimit të Mësimdhënësve (MASHT, 2017)

Korniza e Zhvillimit Profesional të Mësimdhënësve (KZHPM) u 
miratua në Prill 2017, duke vendosur standarde për mësim-
dhënien, përfshirë përgatitjen e mësimdhënësve para shërbim-
it, fazën e induksionit dhe zhvillimin e vazhdueshëm profesion-
al. Përveç kësaj, KZHPM përcakton kompetencat e kërkuara në 
faza të ndryshme të karrierës dhe shërben si një orientim për 
të organizuar zhvillimin profesional të mësimdhënësve në ato 
faza. Kompetencat e mësimdhënësit shprehen përmes shtatë 
standardeve që përcaktojnë atë që një mësimdhënës duhet 
të dijë dhe të bëjë. Sidoqoftë, ky është një shembull ku stan-
dardet e arsimit të përgjithshëm për mësimdhënës nuk mund 
thjeshtë të shtrihen në shkollat profesionale: Kompetencat 
dhe zhvillimi i vazhdueshëm profesional - Programet ZHP (dhe 
kërkesat) për mësimdhënësit e AAP duhet të plotësojnë krit-
eret e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK) për validim 
dhe akreditim (ETF, 2019).

CLidhur me zhvillimin profesional në kuadër të sektorit të ar-
simit profesional, mësimdhënësve u mungojnë mundësitë për-
katëse. Në këtë aspekt:

• Asnjë program i zhvillimit profesional për mësimdhënës 

të AAP nuk është akredituar gjatë vitit 2017-2019 nga 
MASHT;

• MASHT, komunat dhe shkollat janë zyrtarisht të 
ngarkuara për zhvillimin profesional të mësimdhënësve 
por nuk kanë mekanizma dhe kapacitete të mjaftueshme 
dhe përkatëse për organizimin dhe koordinimin e ZHP të 
mësimdhënësve në AAP. 

Sa i përket financimit të ZHPM, ende nuk ka një kornizë të har-
tuar për të përcaktuar qartë se si mund të arrihet një financim i 
qëndrueshëm i ZHPM, i cili do të mundësonte zbatimin e procesit 
të licencimit të mësimdhënësve. Shkollat profesionale nuk mund 
të gjenerojnë të ardhura, të cilat do të mund të përdoreshin edhe 
për të filluar dhe financuar aktivitetet e ZHPM në përputhje me 
planet e tyre vjetore të përmirësimit. UA 15/2013 për Financimin 
e Zhvillimit Profesional të Mësimdhënësve në Kosovë nuk është 
implementuar. Përkundër faktit që neni 8 i këtij UA përcakton 
që MASHT-i dhe DKA-të do të hartojnë rregullore dhe udhëzime 
specifike për financimin e ZHPM, hartimi i këtyre rregulloreve 
është shtyer për shkak të një koordinimi kompleks midis insti-
tucioneve qeveritare27. 
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Strategjia e Punës dhe Mirëqenies Sociale e MPMS (2018–2022)

28.  Ndërhyrjet e lidhura me zhvillimin e kapitalit njerëzor si shtylla e parë e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit përfshijnë:       1) rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të të nxënit; 2) lidhjen e 
programeve arsimore me kërkesat e tregut të punës;             3) përmirësimin e testimit, inspektimit dhe akreditimit në arsim; 4) optimizimin e shpenzimeve në arsim duke avancuar sistemet e 
mbledhjes së të dhënave; dhe 5) adresimin e punësimit informal dhe krijimin e kushteve të përshtatshme të punës për punonjësit (Zyra e Kryeministrit, 2016). 
ër më tepër, me kusht që arsimi dhe aftësimi profesional të konsiderohet një mundësi për të adresuar mungesën e aftësive profesionale të të diplomuarve, Programi Kombëtar për Zbatimin e Mar-
rëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe Agjenda e Reformës Evropiane (ERA) përcaktojnë prioritetet afatshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata për politikat e arsimit profesional (Qeveria e Kosovës, 
2019). Në Programin e saj të Reformës Ekonomike (ERP) 2019-2021, Qeveria e Kosovës në lidhje me AAP, angazhohet për rritjen e cilësisë së AAP bazuar në kërkesat e tregut të punës duke 
rishikuar ose hartuar standarde, kurrikula dhe materiale mësimore; duke furnizuai ambientet e punëtorive, duke bashkëpunuar me punëdhënësit dhe dhe duke siguruar realizimin e praktikës 
profesionale në shkolla dhe kompani (fq. 88)..
29.   EKRRP (2019) Raporti mbi Zbatimin e Strategjisë Sektoriale të MPMS-së në 2018 dhe 2019, fq. 23
30.  Ibid, fq. 24
31.  Ibid

Strategjia e Punës dhe Mirëqenies Sociale (SPMS) është pjesë e 
planit të punës dhe objektivave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqe-
nies Sociale (MPMS) dhe është një pjesë integrale e dokumenteve 
strategjike të Kosovës bazuar në Strategjinë Kombëtare të Zhvil-
limit (SKZH) 2016-202128. 

Në kuadër të kësaj Strategjie, nën objektivin ’Reduktimi i pasivite-
tit, rritja e punësimit, zhvillimi i aftësive në përputhje me kërkesat 
e tregut të punës dhe administrimi më i mirë i tregut të punës’, 
janë vendosur objektivat specifikë të mëposhtëm (OS):

• Forcimi i kapaciteteve të Shërbimeve Publike të Punësimit
• Rritja e shërbimeve të punësimit dhe MATP, dhe rritja e efi-

kasitetit dhe cilësisë së tyre
• Sigurimi i shërbimeve cilësore të aftësimit profesional në 

përputhje me kërkesat e tregut të punës.

Në lidhje me Rritjen e shërbimeve të punësimit dhe MATP, rritjen e 
efikasitetit dhe cilësisë së tyre, Raporti mbi Zbatimin e Strategjisë 
Sektoriale të MPMS në 201929 raportuan progres në aktivitetet e 
mëposhtme:

• Analiza mbi nevojat e tregut të punës (me mbështetjen e 
ALLED 2)

• Monitorimi dhe vlerësimi i efekteve të MATP (përfshirë aftë-
simin profesional) në punësimin e qëndrueshëm, dhe

• Operacionalizimi i SMIP

Sidoqoftë, deri në vitin 2019 nuk është regjistruar asnjë përparim 
në (a) monitorimin e ofruesve të licencuar jopublikë për të pro-
movuar shërbimet e punësimit, (b) licencimin dhe monitorimin e 
ndërmarrjeve sociale dhe (c) krijimin e bashkëpunimit me insti-

tucionet publike dhe ofruesit jo-publik në aftësimin profesional 
dhe promovimin e punësimit (përfshirë kontraktimin).

Raporti i njejtët30 tregon pak progres në zbatimin e aktiviteteve të 
planifikuara nën OS ‘Sigurimi i shërbimeve cilësore të aftësimit 
profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës.’ Në këtë 
drejtim nuk raportohet asnjë progres në lidhje me:

• Analizën e shfrytëzimit të AAP për secilin profesion duke 
përfshirë një analizë kosto-përfitim për profesionet e cak-
tuara,

• Akreditimi i QAP-ve për njohjen e mësimit paraprak (NjMP),
• Zhvillimi i standardeve të profesionit (bazuar në rezultatet 

e të nxënit) për profesionet e kërkuara në tregun e punës,
•  Zhvillimi i planprogrameve për profesione të reja në për-

puthje me standardet e profesionit dhe azhurnimi i plan-
programeve aktuale, duke përdorur qasjen e bazuar në 
rezultatet e të nxënit,

• Furnizimi i punëtorive të QAP me pajisje dhe mjete: për pro-
fesione të reja dhe ekzistuese,

• Forcimi i bashkëpunimit të QAP me ndërmarrjet, shkollat 
profesionale, qendrat e kompetencës dhe OJQ-të, dhe 
vazhdimi i bashkëpunimit me qendrat e korrigjimit,

• Organizimi i fushatave sensibilizuese mbi trajnimet e ofru-
ara nga QAP, duke adresuar ndarjen gjinore sipas profe-
sioneve.

Kjo është për shkak të buxhetit të pamjaftueshëm, mungesës së 
planifikimit të duhur dhe mungesës së burimeve njerëzore për të 
kryer aktivitetet dhe për të arritur objektivat e përcaktuara31.
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Plani i veprimit i MPMS: 
Rritja e punësimit të të rinjve 2018-2020

32.  Ibid. fq.41 

TPlani i veprimit i MPMS-së për rritjen e punësimit të të rinjve ka 
një natyrë ndër-sektoriale, duke mbuluar sfidat kryesore në AAP 
në lidhje me kalimin e të rinjve në tregun e punës dhe duke ren-
ditur masat përkatëse (MPMS, 2017b). Ky plan veprimi bazohet 
dhe është në përputhje me masat e parashikuara në Strategjinë 
Sektoriale të MPMS 2018-2022 dhe Planin Strategjik të Arsimit të 
Kosovës (2017-2021), Strategjinë për Arsimin dhe Orientimin në 
Karrierë (2015-2019), dhe strategji të tjera sektoriale në lidhje me 
punësimin. Plani gjithashtu udhëhiqet nga angazhimet politike të 
Kosovës në lidhje me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian 
(BE) dhe iniciativat rajonale. Në nivel praktik, ky Plan ka për qëllim 
të shërbejë si një bazë për udhëzimin e Planit Vjetor të Punës së 
Qeverisë në lidhje me politikat e punësimit dhe arsimit të të rinjve, 
zhvillimin e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH), buxhe-
tin vjetor të Kosovës dhe strategjive të financimit nga partnerët 
zhvillimor.  

TPër të adresuar hendekun e aftësive, parashikohen aktivitetet e 
mëposhtme:

• Kryerja e studimeve sektoriale (tre-vjeçare) mbi lidhjen 
midis programeve mësimore dhe nevojave të tregut të 
punës

• Rritja e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe bizneseve
• Përmirësimi i sistemit të informacionit për tregun e punës 

për të analizuar dhe përmirësuar mekanizmat për identifi-
kimin, parashikimin dhe planifikimin e nevojave për aftë-
sim në sistemin e AAP-së

• Zhvillimi i standardeve të profesionit
• Rritja e numrit të Qendrave të këshillimit dhe orientim-

it në karrierë dhe zbatimi i koncepteve sipas Kurrikulës 
Bërthamë.

Asnjë masë specifike për SC nuk parashikohet nga ky Plan i Vep-
rimit. Për më tepër, sipas Raportit mbi Zbatimin e Strategjisë Sek-
toriale të MPMS-së asnjë nga aktivitetet e sipërpërmendura (që 
gjithashtu do të kontribuonin në cilësinë e AAP) nuk është zbatuar 
deri në fund të vitit 201932. 

3.2. Kuadri ligjor për sigurimin e cilësisë 

Korniza e SC në Kosovë rregullohet me akte ligjore (Ligje) dhe 
mbështetet nga udhëzimet përkatëse administrative. Orga-
nizimi i SC në AAP përfshin: 

• SC për kualifikimet që janë pjesë e KKK, nga AKK 
(përmes proceseve të validimit dhe akreditimit);

• Vlerësimi i jashtëm i shkollave profesionale përmes ins-
pektimeve administrative dhe pedagogjike, nga Inspek-
torati i Arsimit;

• SC në Qendrat e Aftësimit Profesional dhe qendrat mo-

bile nga APRK;
• Vlerësimi i brendshëm i ofruesve të AAP-së përmes 

vetëvlerësimit;
• Vlerësimi i jashtëm i arritjeve të nxënësve në fund të ar-

simit të mesëm të lartë përmes Provimit të Maturës.

Analiza e kornizës ligjore paraqitet në seksionet vijuese.
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Ligji Nr. 04/l-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës

33.  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8676 
34.   Qendrat publike të aftësimit profesional (QAP), të cilat ofrojnë trajnime për të rriturit, përfshirë punëkërkuesit, mbeten nën juridiksionin e një ministrie tjetër (MPMS) dhe agjencisë (Agjen-
cia e Punësimit e Republikës së Kosovës - APRK).
35.   Udhëzimet Administrative janë akte nënligjore që rregullojnë zbatimin e aspekteve / neneve specifike të Ligjeve 

Ky ligj rregullon arsimin dhe aftësimin parauniversitar për 
nivelet 0 deri 4, sipas Klasifikimit Standard Ndërkombëtar të 
Arsimit duke përfshirë arsimin dhe aftësimin e fëmijëve dhe 
të rriturve që marrin kualifikime në këto nivele. Sipas Ligjit, 
përgjegjësia kryesore e Ministrisë është planifikimi, vendosja e 
standardeve dhe sigurimi i cilësisë në sistemin arsimor parau-
niversitar. Detyrat e përgjithshme përfshijnë gjithashtu: 

• përcaktimi i rezultateve të niveleve të ndryshme të ar-
simit dhe aftësimit parauniversitar dhe dhënia, ose 
autorizimi i dhënies së kualifikimeve, në nivelet e për-
shtatshme të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve për 
ata që përfundojnë me sukses programet parauniversi-

tare;
• organizimi dhe menaxhimi vlerësimit të jashtëm në 

nivelet 1, 2 dhe 3, në përputhje me kërkesat për dhënien 
e kualifikimeve në KKK, dhe në konsultim me AKK kurdo 
që është e nevojshme;

Në lidhje me akreditimin, Ministria është përgjegjëse për akred-
itimin e institucioneve që ofrojnë kualifikime të përgjithshme 
arsimore sipas KKK, ndërsa institucionet që ofrojnë lloje të 
tjera të kualifikimeve do të akreditohen nga AKK në përputhje 
me kriteret dhe standardet e vendosura për këtë qëllim dhe të 
licencuara nga Ministria.  

Ligji Nr. 04/l-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional33 
Ligji për Arsim dhe Aftësim Profesional rregullon strukturën, 
organizimin dhe menaxhimin e institucioneve që ofrojnë ar-
sim dhe aftësim profesional. Sidoqoftë, ky ligj kryesisht mb-
ulon AAP fillestar të ofruar nga shkollat profesionale publike 
dhe Qendrat e Kompetencës (QK) që janë nën juridiksionin e 
MASHT-it34. 

Sipas Ligjit, programet mësimore për AAP zhvillohen në për-
puthje me standardet përkatëse të profesionit, arsimit dhe 
kualifikimit, në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe 
me përfshirjen e partnerëve socialë (neni 11). Sidoqoftë, qasja 
e bazuar në kompetenca (e bazuar në rezultatet e të nxënit) 
nuk është e theksuar sa duhet. Paragrafi 6 përcakton se pro-
grami arsimor përbëhet nga pjesa e përgjithshme teorike, pje-
sa teorike profesionale dhe modulet e praktikës profesionale.

Sigurimi i brendshëm i cilësisë rregullohet më qartë në Nenet 
10 dhe 18 të Ligjit:
• Neni 10 Regjistrimi i institucioneve të arsimit dhe aftësimit 

profesional, përcakton që IAAP të cilat lëshojnë kualifikime 
me njohje kombëtare akreditohen nga Autoriteti Kombëtar i 
Kualifikimeve (paragrafi 2), 

• Neni 18 Sigurimi i cilësisë në arsimin dhe aftësimin profe-

sional, obligon IAAP-të të përgatitin raportet vjetore të vetëv-
lerësimit bazuar në kriteret e përcaktuara nga AKK. Po ash-
tu përcakton që inspektimi i jashtëm kryhet nga inspektorët 
e MASHT-it, derisa sigurimi i cilësisë së vlerësimit realizohet 
nga AKK bazuar në Ligjin për Kualifikimet Kombëtare (para-
grafi 1, 3 and 6).

Megjithatë, neni (që përcakton personelin mësimor) nuk përf-
shin pozitën e Koordinatorit për Sigurim të Cilësisë. Për më 
tepër, Neni 5 Themelimi dhe puna e institucioneve të arsimit 
dhe aftësimit profesional (IAAP) nuk përfshin ndonjë dispozitë 
mbi proceset e sigurimit të cilësisë, në rastet kur IAAP nuk ap-
likon për akreditim. 

Analiza e udhëzimeve administrative (UA)35 pnë zbatim të Ligjit 
për AAP tregon si më poshtë.
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Tabela 1: Udhëzimet Administrative të MASHT-it që adresojnë çështje që lidhen me sigurimin e cilësisë (në përputhje me Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin 
Profesional)36

UA (MASHT) Nr. 33/2013 Zbatimi i një formule komunale në përcaktimin 
e buxheteve shkollore në shkollat që administrohen nga komunat.

36.  Listimi i UA-ve është bërë bazuar në rendin kronologjik të lëshimit të tyre (e njëjta gjë vlen në tabelat vijuese)
37. Referencat janë dhënë për çështjet që në mënyrë implicite ose eksplicite kanë të bëjnë me SC në IAAP
38. Në buxhetin e DKA-ve, komunat duhet të mbajnë buxhetin për zëvendësimin e mësimdhënësve (për shkak të pushimit mjekësor apo të lehonisë), një minimum prej 40% të granteve për investime 
kapitale sipas nevojave të shkollave individuale, deri në 5% të buxhetit total për shkollat që hasin vështirësi në adoptimin e formulës financiare apo kur përballen me shpenzime të paplanifikuara.

Aspekte specifike të rregulluara37

Komunës i ndahet buxheti total nga granti specifik për ar-
sim, nga granti i përgjithshëm dhe granti vetanak të cilin 
komuna vendos ta ndaj për arsimin. Shuma e nevojshme 
nga zarfi i përgjithshëm për DKA përfshin:
• stafin e DKA-së, pagat dhe mëditjet, mallrat dhe shër-

bimet, shërbimet komunale, subvencionet dhe transfe-
rimet38

• buxhetin për shkolla (pa kod buxhetor).
• transportin e nxënësve nga shtëpia në shkollë, 
• zhvillimin profesional të mësimdhënësve 
Formula komunale për alokimin e buxhetit të shkollave 
përbëhet nga tre nën-formula kryesore, për:
• mësimdhënës me normë të plotë sipas raportit nx-

ënës-mësimdhënës (RNM)
• personelin administrativ dhe ndihmës
• mallrat dhe shërbimet
Student teacher ratio is determined by municipalities. Raporti 
nxënës-mësimdhënës përcaktohet nga komunat. Në lidhje 
me shkollat profesionale, neni 5, paragrafi 2 përcakton që 
RNM nuk duhet të jetë i njëjtë për të gjitha shkollat profesio-
nale (2.6) dhe komuna mund të përcaktojë RNM të ndryshme 
për shkolla specifike profesionale, bazuar në nevojat specifike 
të profileve të ndryshme të profesionit (2.7).
Neni 5 (4.2) përcakton që kur shkollat planifikojnë buxhetin 
e tyre, ato nuk janë të detyruara t’i përmbahen shumës së 
caktuar për secilën kategori të shpenzimeve (zhvendosja mid-
is linjave / kategorive të buxhetit është e mundur). Shuma e 
buxhetit për mallra dhe shërbime llogaritet bazuar në:
• Llojin e shkollës
• Numrin e nxënësve
• Sipërfaqen e përgjithshme të objektit shkollor.
Buxheti për këtë kategori ndahet si shumë e plotë dhe seci-
la shkollë vendos për përdorimin e saj bazuar në planin e 
saj buxhetor.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Rritja e efikasitetit në proceset e planifikimit 
të buxhetit të arsimit në nivelin komunal do të 
duhej të mbështetet.

• Kapaciteti i drejtorëve të shkollës dhe DKA-ve 
për menaxhim financiar do të duhej të forcohet 
për të përdorur sa më mirë formulën ekzistuese 
dhe për të inicuar rishikimin e saj (nëse dhe kur 
është e nevojshme).
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UA(MASHT) Nr. 34/2013 Përbërja, funksionimi, detyrat, mandati i  
përfaqësimit të Këshillit Drejtues   tek institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional (AAP)T39

39. Është në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10168
40.  Intervistë me Valbona Mjeku-Fetiu, ud Drejtor i Departamentit ppër AAP-MASHT, me 03-07-2020 

Aspekte specifike të rregulluara

Përbërja dhe mandati i KD, funksioni i tij, si dhe detyrat 
dhe përgjegjësitë.

 

 

UA (MASHT) 04/2014 Kushtet dhe kriteret për veprimtarinë ekonomike të institucioneve të AAP 

Aspekte specifike të rregulluara

UA rregullon aktivitetet e prodhimit dhe shërbimit që 
mund të organizohen nga IAAP, të cilat duhet të kon-
tribuojnë në zbatimin e kurrikulës për profilin përkatës 
dhe zotërimin e kompetencave profesionale nga nx-
ënësit.
Ai gjithashtu përcakton angazhimin e personelit mësim-
dhënës dhe ekspertëve të jashtëm, si dhe rregulloret 
që pritet të përgatiten nga shkollat për shërbimet që do 
të ofrohen ose llojin e prodhimit që do të organizohet 
(përfshirë çmimin e çdo shërbimi që do të sigurohet ose 
produkti që do të prodhohet). Rregullorja duhet të mira-
tohet nga MASHT, para aprovimit të saj.
Burimet e veta shkollore mund të përdoren (ndër të 
tjera) për:
Burimet e veta shkollore mund të përdoren (ndër të 
tjera) për:
• Mirëmbajtjen e mjeteve, pajisjeve dhe objektit;
• Furnizim me vegla, pajisje dhe literaturë profesio-

nale;
•  Zhvillimin e kurrikulave për profile të reja dhe mod-

ule të veçanta profesionale;
•  Zhvillimin profesional të mësimdhënësve;
•  Angazhimin e ekspertëve të brendshëm dhe të 

jashtëm; 

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

	Supozimi i shkollave se të hyrat e gjeneruara nga ak-
tivitetet ekonomike vetëm do të plotësojnë buxhetin 
e përgjithshëm të komunës për arsim dhe nuk do të 
vihen në dispozicion për shfrytëzim nga shkollat res-
pektive, i dekurajon shkollat të ndërmarrin iniciativa 
për aktivitete ekonomike40. Megjithate, nëse shkolla 
harton siç duhet Rregulloren për organizimin e ak-
tiviteteve ekonomike, përfshirë shumën që pritet të 
gjenerohet dhe përdorimin e saj, ky planifikim do 
të pasqyrohet nga MF në buxhetin vjetor dhe do të 
alokohet në kodin specifik të shkollës përkatëse. Në 
këtë drejtim, duhet të promovohet kuptimi i duhur i 
kushteve dhe kritereve për aktivitetin ekonomik të in-
stitucioneve të AAP dhe duhet të forcohet kapaciteti 
i menaxhimit të shkollës për organizimin dhe menax-
himin e aktiviteteve ekonomike.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Asnjë detyrë specifike e përcaktuar për KD në 
lidhje me proceset e sigurimit të cilësisë. 



30 | SIGURIMI I CILËSISË  NË NIVELIN E OFRUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË

UA (MASHT) 01/2014 Organizimi dhe planifikimi i procesit arsimor në AAP.

41. Është në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=15234
42.  Shihni më shumë detaje mbi sfidat e hasura nga Koordinatorët e SC, Tabela 5: Struktura dhe performanca aktuale e mekanizmave të brendshëm për sigurimin e cilësisë në sistemin AAP

Aspekte specifike të rregulluara

Përgjegjësitë e IAAP në lidhje me organizimin dhe plan-
ifikimin e proceseve arsimore (ndër të tjera) përfshijnë:
• Analiza e nevojave të tregut të punës dhe planifikimi 

i AAP në harmoni me ato nevoja;
• Kërkesa për hapjen e profileve të reja;
• Planifikimi i stafit profesional dhe sigurimi i infras-

trukturës së nevojshme për profilet përkatëse;
• Themelimi i organeve drejtuese dhe profesionale 

të shkollës (Këshilli i Shkollës, Këshilli i Prindërve, 
Këshilli i Nxënësve, Aktivet Profesionale);

• Përgatitja e PZHSH, RVV dhe PP;
• Organizimi i programeve të arsimit për të rritur;
• Trajnimi i personelit..

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Analiza e nevojave të tregut të punës tejkalon man-
datin e shkollave. Roli i tyre mund të përqendrohet 
më tepër në analizën e raporteve dhe të dhënave 
mbi nevojat e tregut të punës të vëna në dispozicion 
nga institucionet përkatëse (p.sh. MPMS, Shoqatat 
e Punëdhënësve, ASK etj.) për të pasur një qasje 
të bazuar në dëshmi për hapjen e profileve të reja 
ose mbylljen e profileve që provojnë se nuk janë të 
rëndësishme.

• Përgjegjësia e shkollave për të aplikuar për validimin 
e programeve të tyre duhet të shtohet.

UA (MASHT) 17/2015 Orari i punës së personelit të punësuar në  
institucionet që aplikojnë programet për AAP41

Aspekte specifike të rregulluara

Nenet 3, 4 dhe 5 përcaktojnë orët e punës së personelit 
mësimdhënës, punët e drejtpërdrejta profesionale dhe 
orarin e plotë të mësimdhënësve.
Neni 7 Orari shtesë i punës, përcakton që personeli i 
IAAP i angazhuar drejtpërdrejt në procesin mësimor dhe 
administrativo-teknik paguhet për orë shtesë mësimore 
sipas legjislacionit në fuqi.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Dispozita të vecanta për rregullimin e angazhimit të 
mësimdhënësve në procesin e SC, këshillimin në 
karrierë, bashkëpunimin me biznese dhe detyra e 
tjera që pritet të kryhen nga mësimdhënësit jashtë 
orëve të mësimit, duhet të përfshihen. Praktika ak-
tuale e shkollave profesionale tregon se dispozitat 
sipas Nenit 7 nuk përdoren për rregullimin e pozitës 
së Koordinatorëve të SC42.



SIGURIMI I CILËSISË  NË NIVELIN E OFRUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË | 31

UA (MASHT) 02/2014 Numri i nxënësve me module dhe kualifikime të AAP-së, 
resurset, infrastruktura shkollore, siguria e nxënësve

Aspekte specifike të rregulluara

Neni 3 njeh autonominë e shkollës për zhvillimin e modu-
leve specifike profesionale të profilit përkatës, bazuar në 
nevojat e tregut të punës (objekt i rishikimit dhe miratimit 
nga MASHT për nivelet 3 dhe 4, dhe për akreditim nga AKK 
për nivelin 5).
Më tej, UA përshkruan kërkesat për infrastrukturën shkol-
lore duke përfshirë: hapësirë të mjaftueshme sipas stan-
dardeve të vendosura nga MASHT, punëtori të pajisura me 
të gjitha mjetet e nevojshme për realizimin e praktikës pro-
fesionale ose marrëveshje bashkëpunimi me ndërmarrjet 
përkatëse, shkollat e tjera, Qendrat e Kompetencës dhe 
qendrat tjera trajnuese për zbatimin e duhur të mësim-
dhënies (neni 4). Nëse Qendra e Kompetencës, shkolla 
profesionale dhe qendrat e trajnimit nuk kanë infrastruk-
turë të përshtatshme ose marrëveshje paraprake me 
ndërmarrjet, shkolla, Qendra e Kompetencës dhe qendrat 
tjera trajnuese nuk mund të ofrojnë kualifikimet përkatëse 
(paragrafi 4).
Burimet e nevojshme për IAAP, të renditura në Nenin 5, 
përfshijnë:
• objekti shkollor dhe parcela poseduese;
• punëtori të pajisura;
• personeli;
• kurrikulat dhe materialet mësimore;
• nxënësit/vijuesit.
Siguria e nxënësve gjatë zbatimit të praktikës profesionale duhet 
të bëhet nga DKA në bashkëpunim me shkollën (neni 6), ndërsa 
mbikëqyrja e zbatimit të këtij UA nga MASHT (neni 7).

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Modulet specifike profesionale duhet të zhvillohen ba-
zuar në kërkesat kryesore të vendosura nga Korniza e 
Kurrikulës për AAP, ndërsa validimi i këtyre moduleve 
duhet të bëhet nga AKK (përfshirë nivelet 3 dhe 4). 

• Siguria e nxënësve gjatë zbatimit të praktikës profesio-
nale është kryesisht përgjegjësi e shkollës. Roli i DKA 
do të duhet të jetë në monitorimin e zbatimit të e rreg-
ulloreve të sigurisë nga ana e shkollës.

Rregullorja (MASHT) 01/2017 Planifikimi dhe shpenzimi i të hyrave vetanake realizuar nga
institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional dhe arsimit për të rritur

Aspekte specifike të rregulluara

Rregullorja synon avancimin e autonomisë financiare të 
IAAPARR dhe forcimin e qëndrueshmërisë së tyre financ-
iare.
Ajo specifikon realizimin, shpenzimin dhe menaxhimin e 
të hyrave vetanake.
Menaxhimi i burimeve vetanake menaxhohet nga Këshilli 
Drejtues i AAPARR, autorizues i burimeve vetanake është 
Drejtori i AAPARR ndërsa autoriteti miratues është KD 
(neni 6).

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Shpenzimi i të ardhurave vetanake (qëllimi për 
të cilin mund të përdoren fondet) rregullohet në 
përputhje me UA (MASHT) 04/2014 për Kushtet 
dhe kriteret për veprimtarinë ekonomike të insti-
tucioneve të AAP-së. 
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AI (MASHT) Nr. 07/2014 Avancimi, autonomia dhe funksionimi i IAAP43

43. Është në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10130
44. Në rast se kandidatët shprehin interesim për tu përfshirë në institucionin përkatës të AAP
45.  Njohja e Mësimit Paraprak definohet si qasje në të gjitha vlerësimet dhe certifikimet, përfshirë kandidatët të cilët ndjekin programe speciale të mësimit si dhe njohjen e arritjeve përmes 
mësimit jo-formal dhe informal (Neni 2, paragrafi 1)
46.  Neni 10, një nga kriteret për akreditim përfshin qasjen për të gjithë në vlerësim dhe çertifikim, përfshirë njohjen e arritjeve nga mësimi joformal dhe informal (paragrafi 1.7).
47.  Certifikatat përfshijnë titullin e aprovuar të kualifikimit, nivelin e tij në KKK dhe informacione të tjera që mund të kërkohen nga AKK (neni 15, paragrafi 2)..

Aspekte specifike të rregulluara

Neni 2, mundëson avancimin e shkollave profesionale 
në Qendra të Kompetencës për profilet që plotësojnë 
kriteret e vendosura nga MASHT. 
Neni 4 përcakton autonominë e shkollës në lidhje me:
• aktivitetet ekonomike (siç përcaktohet nga UA 

04/2014)
• propozimin e profileve të reja (siç përcaktohet nga 

UA 01/2014)
• propozimin e trajnimeve për module specifike profe-

sionale
• ofrimin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të per-

sonelit
• marrëveshjet me ndërmarrjet dhe institucionet e 

tjera për organizimin e praktikës profesionale (siç 
përcaktohet në UA 02/2014).

Neni 5 mbi Funksionimin e IAAP, ndër të tjera, përcak-
ton që IAAP funksionon sipas planit zhvillimor, planit të 
punës dhe sistemit të vetëvlerësimit (paragrafët 3, 4 
dhe 5) që tregon se të gjitha IAAP janë të detyruar të bë-
jnë vetë-vlerësimin, të përgatisin planet e përmirësimit 
dhe planet zhvillimore.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Neni 3, nën kriteret e avancimit përfshin ‘të dhëna 
për Këshillin e Shkollës’, ndërsa emri zyrtar i këtij 
mekanizmi është ‘Këshilli Drejtues ’(UA 34/2013)

• Kriteret për avancim, të përcaktuara në Nenin 3, nuk 
janë specifike për avancim, por kërkesa themelore 
për të gjitha shkollat profesionale. Kërkesat specifike 
për avancim do të duhet të përcaktohen, ose të 
deklarohet qartë se përputhja e plotë me kriteret 
e vendosura nga MASHT është një parakusht për 
avancim. Sigurimi i trajnimeve për module specifike 
profesionale nuk është rregulluar sa duhet (kur dhe 
si mund të sigurohen këto trajnime, p.sh. bazuar në 
njohjen dhe transferimin e kredive të marra nga kan-
didatët përmes NjMP44)

Një nivel i caktuar i përsëritjes mund të vërehet në pa-
kon e UA-ve që rregullojnë AAP-në, e cila do të duhej 
shmangur përmes referimit të drejtpërdrejtë në UA-të 
përkatëse që rregullojnë një aspekt të caktuar.

• 454647
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UA (MASH) 14/2015 Implementimi i provimit përfundimtar për modulet praktike për nxënësit 
në punëtori--ndërmarrje dhe rezultatet e të mësuarit 

Aspekte specifike të rregulluara

Provimi përfundimtar për modulet praktike organizo-
het pas përfundimit të klasës 11 dhe 12. Organizohet 
vetëm për nxënësit e interesuar për të hyrë në tregun 
e punës dhe për kandidatët që kërkojnë njohjen e të 
mësuarit paraprak (neni 2).
UA përcakton kushtet dhe kriteret për organizimin e 
provimit përfundimtar, informimin e nxënësve / kan-
didatëve se kur do të zhvillohet provimi, emërimin e 
komisionit për provimin përfundimtar dhe detyrat dhe 
detyrimet e tij, procedurën e aplikimit, mjediset për or-
ganizimin e provimit, të drejtën për ankesë, procedurat 
e ruajtjes dhe arkivimit. 
Kandidatëve që përfundojnë provimin përfundimtar u 
lëshohet një certifikatë / diplomë me theks përmbajtjen 
e modulit (neni 13).

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• UA nuk ofron një afat kohor për organizimin e provi-
mit përfundimtar (p.sh. pas përfundimit të vitit shkol-
lor).

• Njoftimi i nxënësve (në arsimin formal) pritet të 
bëhet në fillim të semestrit të dytë, ndërsa njoftimi 
i kandidatëve (arsimi për të rritur) pritet të bëhet në 
fillim të semestrit të parë (neni 4). Viti shkollor që 
nga viti 2017 është organizuar në tre semestra dhe 
kjo do të duhet të reflektohet në UA. 

• Në lidhje me përcaktimin e detyrave praktike që 
duhet të kryejë nxënësi / kandidati (neni 5), nuk 
përcaktohet specifikisht se kush është përgjegjës 
(Kryetari i Aktivit Profesional, mësimdhënësi/ in-
struktori i modulit praktik ose Komisioni). Në terma 
të përgjithshëm, përgjegjësia është me IAAP.

• Komisioni, siç përcaktohet në Nenin 6, duhet të për-
bëhet nga Kryetari i Aktivit Profesional, mësimdhënë-
si/ instruktori i modulit praktik dhe një përfaqësues 
i profilit përkatës të biznesit. Sidoqoftë, në modelin 
për dokumentacionin e provimit përfundimtar (nën 
palët nënshkruese) anëtarët e Komisionit përfshijnë 
Kujdestarin e Klasës (në vend të Kryetarit të Aktivit 
Profesional). 

• Neni 8 rregullon vetëm procedurat e aplikimit për nx-
ënës / kandidatë nga arsimi joformal dhe jo për ata 
nga arsimi informal. Mund të ketë qenë një lëshim 
teknik por krijon një shpërputhje me Ligjin për AAP 
dhe me UA 35/2014.46

• Institucioni që lëshon certifikatën për përfundimin 
me sukses të provimit përfundimtar nuk është për-
caktuar (neni 13); në praktikë, lëshohet nga shkollat. 
Për më tepër, në përputhje me Ligjin për Kualifikimet 
Kombëtare, certifikatat dhe diplomat e lëshuara për 
të gjitha kualifikimet në Kornizë do të miratohen 
me vulën e AKK47. Këto detaje mbi lëshimin e Cer-
tifikatës do të duhet të adresohen në UA.

• Modeli i dhënë në Aneks për dokumentimin e provi-
mit përfundimtar është i përshtatshëm vetëm për 
nxënësit në arsimin formal dhe eventualisht për ata 
në arsimin joformal, por jo për kandidatët nga arsimi 
informal.
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UA (MASHT) Nr. 17/2016 Kushtet dhe kriteret për licencimin e 
institucioneve private arsimore dhe aftësuese profesionale para-universitare 

Aspekte specifike të rregulluara

Neni 2 autorizon MASHT për licencimin e të gjitha in-
stitucioneve private për ofrimin e arsimit dhe aftësimit 
profesional parauniversitar (paragrafi 1) dhe përcakton 
që institucionet private mund të fillojnë aktivitetin aftë-
sues-arsimor vetëm pasi të jenë licensuar ose ri-licenc-
uar nga MASHT (paragrafi 2). 

Kushtet dhe kriteret për licencim përcaktohen në nenin 
3, ndërsa neni 4 përcakton kushtet specifike (shtesë) 
për shkollat profesionale dhe ofruesit e tjerë të AAP pri-
vat, duke përfshirë validimin e kualifikimit përkatës dhe 
akreditimin e institucionit për të ofruar atë kualifikim 
nga AKK. Marrëveshja e bashkëpunimit me ndërmarr-
jet për fushën përkatëse të AAP, lista e mësimdhënësve 
ose trainerëve profesionalë (kualifikimet dhe përvoja e 
tyre për nivelin dhe fushën përkatëse) si dhe dëshmia e 
posedimit të infrastrukturës, pajisjeve, mjeteve dhe ma-
terialeve të nevojshme gjithashtu kërkohen posaçërisht 
për IAAP.

Për ofrimin e programeve të arsimit formal, licencimi i 
parë jepet për një kohëzgjatje të një cikli arsimor për 
nivelin përkatës; për programet joformale zbatohet 
kohëzgjatja e përcaktuar në vendimin për akreditimin e 
programit (neni 5).

Neni 6, përcakton procesin e ri-licencimit për të cilin 
zbatohen të njëjtat kritere si për licencimin, plus raporti 
i vetëvlerësimit që do të përgatitet sipas kërkesave të 
vendosura në UA 32/2014. Ri-licencimi bëhet për dy 
cikle arsimore të nivelit përkatës (në rastin e arsimit for-
mal) dhe për programet joformale zbatohet kohëzgjatja 
e përcaktuar në vendimin për akreditimin e programit.

Lejohet zgjerimi i aktivitetit, duke zbatuar të njëjtën pro-
cedurë si për licencimin.

Mbikëqyrja e ofruesve publik, e licencuar bazuar në këtë 
UA, bëhet përmes inspektimeve të rregullta nga MASHT 
(të paktën një herë në vit) dhe përmes inspektimeve 
tematike dhe emergjente.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

	Kriteret specifike (shtesë) për ofruesit e AAP janë 
mbuluar nga kriteret e përgjithshme (neni 3) kështu 
që nuk ka nevojë për përsëritje të së njëjtës. Kërke-
sa për marrëveshje bashkëpunimi me ndërmarrjet, 
në rast se ofruesi nuk ka punëtori të pajisura me të 
gjitha mjetet e nevojshme për realizimin e praktikës 
profesionale, mund të rregullohet sipas paragrafit 
1.15 (bazuar në UA 02/2014). 

	Duke pasur parasysh që ofruesit privatë të AAP-it janë 
të detyruar t’i nënshtrohen procesit të akreditimit, roli i 
AKK-së do të duhet të përcaktohet dhe / ose të bëhet 
referencë e drejtpërdrejtë në UA përkatës.
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Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare48

48.  Është në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2606 

Ligji për Kualifikimet Kombëtare rregullon zhvillimin dhe mirëm-
bajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe dhënien e 
kualifikimeve, dhe, autorizon Autoritetin Kombëtar të Kualifiki-
meve për të vendosur dhe mirëmbajtur një kornizë gjithëpërf-
shirëse të kualifikimeve, si dhe për të rregulluar dhënien e 
kualifikimeve në Kornizë, me përjashtim të kualifikimeve të 
cilat rregullohen sipas dispozitave të Ligjit për Arsimin e Lartë 
dhe kualifikimeve të rregulluara në mënyrë të qartë dhe nën 
dispozitat e legjislacionit tjetër (Ligji Nr. 03 / L-060, Neni 3). Ai 
gjithashtu rregullon themelimin e Autoritetit Kombëtar të Kual-
ifikimeve dhe funksionet e tij (Kapitujt III dhe IV), si dhe akred-
itimin dhe përgjegjësitë e institucioneve të vlerësimit (Kapitulli 
V). 

Sipas ligjit, kualifikimet e AAP vendosen (rexhistrohen) në KKK 
përmes mekanizmit të zhvilluar dhe menaxhuar nga AKK. Ai 
përbëhet nga procedurat për validimin dhe aprovimin e kual-
ifikimeve për përfshirje në nivele të përcaktuara të kornizës, 
si dhe kriteret dhe proceset për akreditimin e ofruesve për t’i 
ofruar këto kualifikime.

Përkufizimet kryesore janë dhënë në Nenin 2, duke përfshirë 
(ndër të tjera): 

• “Kualifikimi” përcaktohet si një njohje zyrtare e të arrit-
urave, me të cilën njihet përfundimi i arsimit ose aftë-
simit, ose realizimi i kënaqshëm në një test ose provim.

• “Sistemi i Kualifikimeve” i referohet sistemit të plotë 
brenda të cilit jepen dhe certifikohen kualifikimet, që 
përfshijnë kornizën kombëtare të kualifikimit dhe dis-
pozitat ligjore për rregullimin e dhënies së kualifikimeve.

• “Aprovimi” i referohet procesit  përmes të cilit Autoriteti 
Kombëtar i Kualifikimeve, i themeluar me këtë ligj, njeh 
kualifikimet. Aprovimi jepet për një periudhë të caktuar 
dhe në fund të kësaj periudhe, kualifikimi duhet ti nën-
shtrohet ri-aprovimit. 

• “Akreditimi” i referohet procesit përmes të cilit Autorite-
ti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), i themeluar me këtë 
ligj, pёrcakton institucionet që vlerësojnë kandidatët 
dhe lëshojnë certifikata dhe diploma (institucionet e 
vlerësimit) dhe çdo organ tjetër që kryen funksione të 
tjera në emër të AKK. Institucionet e akredituara duhet 

të jenë objekt i monitorimit dhe auditimit nga AKK.
• “Sigurimi i cilësisë” përcaktohet në Ligj si procesi 

përmes të cilit mirëmbahet cilësia dhe pajtueshmëria e 
standardeve të kualifikimit, vlerësimit dhe çertifikimit.   

Qëllimet e KKK, siç përcaktohet me ligj, do të jenë:
• të siguroj një bazë për bashkëpunim dhe njohje të 

ndërsjellë midis KKK dhe Kornizës Evropiane të Kuali-
fikimeve;

• të siguroj transparencë, duke e bërë të qartë natyrën e 
kualifikimeve dhe marrëdhëniet midis kualifikimeve dhe 
duke siguruar një bazë për krahasimin e arritjeve në të 
gjitha pjesët e sistemit të aftësimit;

• të siguroj që kualifikimet janë të relevante për punësim 
dhe të mësuar dhe përmbushin nevojat e nxënësve, 
ekonomisë dhe institucioneve të arsimit dhe aftësimit;

• stimuloj zhvillimin e të mësuarit gjatë gjithë jetës, përf-
shirë zhvillimin e vazhdueshëm të aftësive për të rriturit;

• të mundësoj rritjen e qasjes në vlerësim dhe çertifikim, 
duke inkurajuar procese fleksibile dhe të individual-
izuara të të nxënit;

• të vendosë një sistem për akumulimin dhe transferimin 
e kredive;

• të rrisë cilësinë dhe relevancën e arsimit dhe aftësim-
it duke stimuluar zhvillimin e kualifikimeve, bazuar në 
standarde të krahasueshme ndërkombëtarisht të njo-
hurive, shkathtësive dhe aftësive dhe mbështetur nga 
sigurimi rigoroz i cilësisë;

• të përmirësoj mundësitë e punësimit dhe të të nxënit 
për individët duke siguruar një bazë për njohjen dhe çer-
tifikimin e të mësuarit dhe arritjeve.

• të mbështes vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e 
reformave të sistemit të arsimit dhe aftësimit të drejtuar 
nga kërkesa. 

Funksionet e AKK në lidhje me KKK përfshijnë: 
• hartimin e KKK, duke përcaktuar nivelet e Kornizës dhe 

llojet dhe nivelet e certifikatave dhe diplomave që do të 
përfshihen, me synimin për të lehtësuar progresin dhe 
transferimin midis rrugëve të ndryshme të të mësuarit, 
dhe për të siguruar pajtueshmërinë me Kornizën Evropi-
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ane të Kualifikimeve; 
• vendosjen e kritereve dhe proceseve për aprovimin e 

kualifikimeve të propozuara për përfshirje në KKK;
• aprovimi i kualifikimeve për përfshirje në nivelet e për-

caktuara të kornizës dhe ri-aprovimi i tyre, sipas nevojës.

Sigurimi i cilësisë së  vlerësimeve që çon në dhënien e kualifi-
kimeve mbulohet nga funksionet e AKK (neni 15) dhe përgjeg-
jësitë e institucioneve vlerësuese (neni 17). Në këtë drejtim, 
AKK është përgjegjës (ndër të tjera):

• të akreditojë, rregullojë dhe monitorojë institucionet 
e vlerësimit dhe organet që kryejnë funksione të tjera 
në emër të AKK-në për të siguruar pajtueshmërinë me 
kërkesat për secilin kualifikim të aprovuar;

• të zbatoj sigurimin e jashtëm të cilësisë së vlerësimeve 
që çojnë në dhënien e kualifikimeve në KKK;

• të kryejë shqyrtime periodike vlerësuese dhe krahasime 
ndërkombëtare të ofrimit të kualifikimeve.

Institucioneve të vlerësimit u kërkohet të zbatojnë sigurimin e 
brendshëm të cilësisë së vlerësimeve që çojnë në kualifikime 
të aprovuara, për të siguruar qëndrueshmëri në zbatimin e 
standardeve. Përgjegjësia e AKK-së për akreditimin e insti-
tucioneve të vlerësimit rregullohet në nenin 16, paragrafi 2 
“kërkesat që duhet të plotësojnë këto institucione përcaktohen 
në rregulloret që do të lëshohen nga AKK në përputhje me këtë 
ligj”. Më tej, neni 18 përcakton se: 

• institucionet për vlerësim dhe institucionet për certifi-
kim të cilat AKK i ka akredituar për të kryer funksione në 
sistemin kombëtar të kualifikimeve do të monitorohen 
nga AKK për të siguruar pajtueshmëri me kërkesat që 
përcaktohen në rregulloret e përmendura në paragrafin 
2 të nenit 16;

• në rastet kur identifikohet dështimi për pajtueshmëri 
me kërkesat e caktuara, nga institucioni vlerësues 
ose institucionet tjera të akredituara kërkohet të zba-
toj ndryshime. Në raste të tilla AKK nxjerr një deklaratë 
me shkrim, që shpjegon bazën për gjetjen e papa-
jtueshmërisë, duke përshkruar veprimet që do të 
ndërmerren nga qendra për vlerësim ose organi tjetër 
i akredituar përkatës dhe duke përcaktuar datën se kur 
do të ndërmerret veprimi.  

UA Nr. 32-2014, UA Nr. 35/2014 dhe UA Nr. 31/2014, të lësh-
uara nga MASHT rregullojnë sigurimin e cilësisë në AAP, në 
përputhje me Ligjin për Kualifikimet Kombëtare, duke mbuluar 
proceset e brendshme dhe të jashtme, si dhe njohjen e mësim-

it paraprak. Një përmbledhje e aspekteve kryesore të adresu-
ara dhe boshllëqeve të identifikuara është dhënë në tabelën 
më poshtë. 
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Tabela 2: Udhëzimet Administrative të MASHT që rregullojnë sigurimin e cilësisë në AAP (në përputhje me Ligjin për Kualifikimet Kom-
bëtare)

UA (MASHT) Nr. 32-2014 për Kriteret dhe procedurat për sigurimin e cilësisë  në institucionet e aftësimit 
profesional- proceset e brendshme49

49. Në dispozicion në  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10263 
50. Referencat janë dhënë për çështjet që në mënyrë implicite ose eksplicite kanë të bëjnë me SC në IAAP
51. Caktimi i një Koordinatori të SC është rasti më i mirë në shkollat profesionale, ndërsa në shumicën e rasteve pozita i caktohet një mësimdhënësi dhe kompensohet me orë mësimore.
52.  Shikoni më shumë detaje mbi rolin e IE në lidhje me SC në AAP në analizën e Ligjit për Inspektoratin e Arsimit dhe UA në përputhje me këtë Ligj

Aspektet specifike të adresuara 50

• Parimet që mbështesin proceset për sigurimin e cilë-
sisë (SC) në IAAP

• Përgjegjësitë e IAAP
• Detyrat e Zyrës për SC
• Detyrat specifike të Koordinatorit për SC
• Kriteret për zgjedhjen e Koordinatorit të SC
• Proceset e brendshme të SC

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Parimi i kolegialitetit mund të ri-formulohet si 
‘gjithëpërfshirje’ dhe / ose ‘pjesëmarrje’ në procesin 
e vetëvlerësimit;

• Ngarkesa e punës e Koordinatorit të SC nuk është 
përcaktuar qartë. Neni 5 (Paragrafi 4) përcakton që 
Zyra e SC duhet të ketë të paktën një Koordinator të 
SC, megjithatë kjo nuk kuptohet si duhet nga shkol-
lat profesionale51. Mund të përcaktohet në mënyrë 
specifike që Zyra e SC duhet të ketë të paktën një 
Koordinator të SC me kohë të plotë.

• Dallimi midis Zyrës për SC dhe Koordinatorit për SC 
nuk është i qartë; përshkruhen detyra të ndryshme 
për secilën. Detyrat e Koordinatorit për SC janë të 
përgjithshme (p.sh. marrja e vendimeve në zbatimin 
e politikave kombëtare për VV, planifikimi i strate-
gjive dhe politikave) dhe shkojnë përtej kompeten-
cave të kësaj pozite (p.sh. vendosja e burimeve dhe 
personelit, procedurat e miratimit). Komiteti i SC-së 
prezantohet si një organ që mbështet Koordinatorin 
për SC  (Neni 6, Paragrafi 7), por anëtarësia dhe de-
tyrat e Komitetit të SC nuk përcaktohen 

• Neni 6, paragrafi 3 obligon IAAP-të të dorëzojnë çdo 
vit një kopje të RVV në Sektorin e Inspektimit të Ar-
simit (SIA), të cilat nuk janë funksionale që nga viti 
201752 . Ai gjithashtu i obligon IAAP-të të dorëzo-
jnë çdo vit një kopje të RVV në AKK, megjithëse 
AKK është e obliguar ligjërisht të zbatoj vlerësimin 
e jashtëm vetëm për institucionet që aplikojnë për 
akreditim ose të monitorojë institucionet e akredit-
uara.
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UA (MASH) Nr. 35/2014 për kriteret dhe procedurat për validimin dhe 
aprovimin e kualifikimeve kombëtare dhe akreditimin e institucioneve që ofrojnë kualifikime53

53. Në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10433
54. Kriteret që duhet të plotësojnë institucionet që aplikojnë për akreditim (neni 10) përfshijnë:

- Struktura e duhur institucionale, e cila operon përmes një baze të qëndrueshme financiare (p.sh. planifikimi strategjik i zhvillimit për tre vjet, një raport vjetor i qarkullimit ose dëshmi për 
mbulimin financiar nga bankat).

- Qasja efektive për vlerësimin dhe menaxhimin e vlerësimit të cilësisë.
- Dokumentacioni dhe baza e të dhënave për të mbështetur sigurimin e cilësisë në mënyrë efektive dhe verifikimin e arritjeve të kandidatëve.
- Qasja efektive për çertifikimin dhe menaxhimin e cilësisë së çertifikatës.
-  Politikat dhe procedurat e duhura për zhvillimin e stafit mbi kërkesat e vlerësimit, verifikimit të brendshëm dhe çertifikimit.
-  Politikat dhe procedurat e duhura për vlerësimin e kandidatëve me nevoja të veçanta.
-  Qasja për të gjithë në vlerësim dhe çertifikim, përfshirë njohjen e arritjeve nga mësimi joformal dhe informal.
-  Sistemet për njohjen dhe transferimin e kredive të marra nga kandidatët.
-  Kapaciteti për të përmbushur kërkesat për kualifikime specifike (hapësira dhe pajisjet për ofrimin dhe vlerësimin e kualifikimeve)
-  Kualifikimet e stafit për ofrimin, vlerësimin dhe çertifikimin e kualifikimeve / moduleve.

Aspektet specifike të adresuara

Sipas parimeve për vlerësimin e kualifikimeve (neni 5):
• Kualifikimet ose modulet e çdo fushe të arsimit dhe 

aftësimit duhet të validohen (nga AKK) për t’u përf-
shirë në kornizë.

• Çdo institucion që dëshiron të zhvillojë një kualifikim 
ose modul dhe ta përfshijë atë në KKK, duhet të 
kërkojë validimin e kualifikimit ose modulit nga AKK.

• Validimi shpie në aprovim ose mosaprovim të kuali-
fikimit. Aprovimi do të jepet për një periudhë të cak-
tuar, pas së cilës mund të dërgohet për ri-aprovim.

• Procesi i validimit duhet të jetë transparent dhe i ba-
zuar në kritere, të cilat duhet të përfshijnë standarde 
që mundësojnë krahasimin kombëtar dhe ndërkom-
bëtar.

Neni 6 përcakton kriteret e validimit, duke përfshirë krit-
eret e përgjithshme (paragrafi 1) dhe kriteret shtesë për 
kualifikimet që kombinojnë arsimin e përgjithshëm dhe 
profesional (paragrafi 2), për kualifikimet e bazuara në 
standardet kombëtare të profesionit-SKP (paragrafi 3) 
dhe për kualifikimet që nuk bazohen në SKP. 

Në lidhje me parimet e akreditimit, UA përcakton (ndër 
të tjera) që:
• Akreditimi do të bëhet për kualifikime specifike;
• Çdo institucion që dëshiron të akreditohet për të 

ofruar kualifikime sipas KKK, duhet të aplikojë për 
akreditim në AKK;

• Procesi i akreditimit duhet të jetë i drejtë, transpar-
ent dhe të shpie në  gjykim të drejtë nga personeli 

kompetent;
• Institucionet aplikuese duhet të demonstrojnë përm-

bushjen e kritereve të vendosura nga AKK përmes 
procesit të vetëvlerësimit dhe dokumenteve të tjera 
përkatëse54;

• Kualifikimet e lëshuara nga institucionet e paakredi-
tuara nuk njihen nga AKK

Detajet mbi tarifat dhe pagesat janë dhënë në Nenin 18, 
të cilat duhet të mbulohen nga institucioni që aplikon 
për validim (paragrafët 1 dhe 2) ose akreditimin (para-
grafët 3, 4 dhe 5).

Çështje të tjera që mbulohen nga ky UA përfshijnë:
	Procedura e akreditimit.
	Procedura për përzgjedhjen, përbërjen dhe detyrat e 

ekipit të ekspertëve
	Përgatitja e vendimit për validimin e kualifikimit ose 

akreditimin e institucionit
	Kohëzgjatja e aprovimit të akreditimit të një insti-

tucioni
	Anulimi / tërheqja e validimit ose akreditimit.
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Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Sipas këtij UA, IAAP-të kanë të drejtë, por nuk janë të 
detyruara t’i nënshtrohen procedurave të validimit dhe 
akreditimit, përveç nëse janë të interesuara të përf-
shijnë kualifikimet që ato ofrojnë në KKK55. Sidoqoftë, 
marrë parasysh se e drejta për të ofruar AAP (duhet) 
të burojë nga akreditimi, shkollat profesionale janë të 
detyruara të akreditohen (sipas Ligjit për AAP). Duke 
marrë parasysh edhe faktin se funksionimi i shkollave 
profesionale është i një rëndësie thelbësore për sho-
qërinë dhe faktin që procesi i akreditimit nënkupton 
kosto të konsiderueshme për sistemin, do të duhej të 
konsiderohej një qasje e ndryshme për akreditimin e 
shkollave publike profesionale dhe për njohjen e të dre-
jtës së tyre për të ofruar AAP. 

• Neni 6, nën kriteret shtesë për validimin e kualifikimeve 
të cilat nuk bazohen në SKP (kualifikime të përshtat-
ura), kriteri i parë i referohet sigurimit të provave që 
kualifikimi i propozuar bazohet në standarde ndërkom-
bëtare të profesionit (paragrafi 4.1), ndërsa i dyti (para-
grafi 4.2) përcakton se nevojiten prova të mjaftueshme 
për të demonstruar se kualifikimi i propozuar bazohet 
në nevojat reale të tregut të punës. Pasi që që kjo kat-
egori e kualifikimeve është e përshtatur (e krijuar ba-
zuar në nevojat specifike të organizatës, agjencisë ose 
ndërmarrjes që zhvillon kualifikimin), nuk ka nevojë për 
dëshmi se kualifikimi i propozuar bazohet në standarde 
ndërkombëtare, kështu që kriteri nën 4.2 duhet të jetë 
i mjaftueshëm.

• Procedura e vlerësimit përcaktohet në nenin 7, ndër-
sa procedura për akreditim është rregulluar në nenin 
11. Sidoqoftë, kriteret për zgjedhjen e ekipeve të ek-
spertëve mbulojnë të dy proceset. Nisur nga fakti se 
kompetencat e kërkuara për të dy proceset ndrysho-
jnë, kriteret e përzgjedhjes duhet të jenë të ndara për 
ekipet e ekspertëve. E njëjta gjë vlen për përshkrimin 
e detyrave dhe përgjegjësive të ekipeve të ekspertëve 
(p.sh. vizitat në terren, të cilat nuk janë të nevojshme 
për procesin e validimit) prandaj detyrat dhe përgjeg-
jësitë e ekipeve të ekspertëve duhet të jenë specifike 
për secilin proces.

55.  Neni 5, paragrafi 1.2 “Çdo institucion që dëshiron të zhvillojë një kualifikim ose modul dhe ta përfshijë atë në KKK, duhet të kërkojë vërtetimin e kualifikimit ose modulit nga AKK”,
Neni 8, paragrafi 1.2 “secili institucion që dëshiron të akreditohet për të siguruar kualifikime sipas KKK, duhet të aplikojë për akreditim në AKK” Neni 9, paragrafi 1 “të gjithë ofruesit e AAP për 
nivelet 1-5 sipas AKK kanë të drejtë të aplikojnë për akreditim”.. 
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UA (MASHT) Nr. 31/2014 për Njohjen e Mësimit Paraprak

Aspektet specifike të adresuara

Ky UA përcakton parimet e përgjithshme, përgjegjësitë dhe 
procedurat për Njohjen e Mësimit Paraprak (PLR) duke përf-
shirë mësimin formal, joformal dhe informal brenda fushëve-
primit të KKK.

Njohja e mësimit paraprak (NJMP) i referohet njohjes së të 
mësuarit formal, joformal dhe  informal, në punë ose përmes 
aktiviteteve të tjera, të cilat pranohen përmes identifikimit, pro-
cesit të vlerësimit dhe njohjes formale të aftësive të fituara 
(neni 4).

Dispozitat e përgjithshme, ndër të tjera, përcaktojnë se:
• Parimet që mbështesin NJMP përcaktohen nga 

AKK / AKA. Pajtueshmëria me këto parime duhet të 
demonstrohet nga të gjithë ofruesit që janë akreditu-
ar ose nga AKK ose nga AKA (paragrafi 3);

• Institucioni i vlerësimit që do të akreditohet nga 
AKK / AKA duhet të provojë se përmbush kriteret e 
përcaktuara nga AKK / AKA në lidhje me qasjen në 
vlerësim dhe çertifikim, përfshirë njohjen e arritjeve 
përmes arsimit joformal dhe informal (paragrafi 4).

• Procedurat dhe kriteret e këtij UA janë bazë për 
akreditimin e institucioneve të vlerësimit për NJMP 
dhe do të përdoren nga AKK/ AKA për të përcaktuar 
nëse aranzhimet e propozuara nga ofruesi i NJMP 
plotësojnë kërkesat e akreditimit si institucion of-
rues dhe vlerësues i kualifikimit të përfshirë në KKK. 
Ky UA përdoret nga AKK / AKA për të përcaktuar pro-
cedurat që duhet të përmbushen nga institucioni për 
akreditimin e NjMP (paragrafi 5);

• Vetëm institucionet e akredituara nga AKK / AKA, 
të cilat ofrojnë kualifikime, programe ose module 
lëshojnë certifikata për NjMP (paragrafi 7);

• Institucionet e akredituara duhet të dëshmojnë se 
politikat dhe praktikat e tyre institucionale janë në 
përputhje me dispozitat e këtij UA (paragrafi 8). 

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Fusha e NjMP, përfitimet, grupet e synuara, parimet, 
roli i palëve të interesit, detyrat dhe përgjegjësitë 
janë të mbuluara mirë; theksohet përdorimi i rezul-
tateve të të nxënit si pikë referimi për NJMP.

• Mospërputhja mund të vërehet në dispozitat e përg-
jithshme të UA. Përderisa paragrafët 3, 4, 7 dhe 8 
tregojnë qartë dhe në mënyrë të përsëritur se pa-
jtueshmëria me këtë UA duhet të demonstrohet nga 
të gjithë ofruesit që janë akredituar ose nga AKK ose 
AKA, paragrafi 5, në pjesën e tij të dytë përcakton se 
nevojitet akreditim specifik nga AKK/ AKA për NJMP. 

• Neni 12 (paragrafi 4) përcakton gjithashtu që meto-
dat e vlerësimit për mësimin paraprak janë të njëjtat 
që përdoren për të vlerësuar të mësuarit formal, gjë 
që çon në supozimin se ofruesit që janë të akredi-
tuar ose nga AKK ose nga AKA janë gjithashtu të 
akredituar për NJMP për kualifikimet përkatëse. 

• Dokumenti ‘Politika  dhe Procedurat për Njohjen e 
Mësimit Paraprak (NjMP)’, lëshuar nga AKK në 2017, 
përcakton shprehimisht që një ofrues nuk mund të 
ofrojë NjMP për një kandidat nëse nuk është akredit-
uar posaçërisht nga AKK për të ofruar NjMP (faqe 3).

• Kjo paqartësi në dispozitat e përgjithshme të UA 
duhet të adresohet dhe dokumenti për procedurat 
për NjMP të rishikohet në përputhje me rrethanat. 
Pasi që institucioneve të akredituara nga AKK u kër-
kohet të vërtetojnë se përmbushin kriteret e përcak-
tuara nga AKK/ AKA në lidhje me njohjen e arritjeve 
përmes arsimit joformal dhe informal, mund të mos 
jetë e nevojshme të akreditohen posaçërisht për 
NjMP.
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UA (MASHT) Nr. 09/2019 për Kriteret dhe procedurat për akreditimin 
e institucioneve që zbatojnë Njohjen e Mësimit Paraprak në Kosovë

56. Në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2543 
57.   Shihni më shumë detaje mbi performancën aktuale dhe sfidat e hasura nga DKA në lidhje me SC në Tabelën 4: Mekanizmat për zbatimin e proceseve të jashtme për sigurimin e cilësisë 
në sistemin e AAP

Aspektet specifike të adresuara

Përcakton kriteret dhe procedurat për akreditimin e insti-
tucioneve që zbatojnë NjMP nga AKK.

Përcakton parimet e procesit të akreditimit, kualifikimet që 
mund të vlerësohen përmes NjMP, institucionet që mund 
të aplikojnë për akreditim, kriteret dhe procedurat e akred-
itimit. 

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

Neni 7 (Institucionet që mund të aplikojnë për akredi-
tim) përcakton se të kualifikuar për të aplikuar janë të 
gjitha institucionet që ofrojnë, validojnë dhe certifikojnë 
kualifikimet profesionale kombëtare, për nivelet 1-5 të 
KKK. Sidoqoftë, paragrafi 3 (nën 3.2) njeh gjithashtu të 
drejtën e institucioneve që nuk janë akredituar nga AKK 
për të aplikuar për akreditim për zbatimin e NjMP, ed-
hepse UA Nr. 31/2014 për Njohjen e Mësimit Paraprak 
sipas dispozitave të përgjithshme përcakton që vetëm 
institucionet e akredituara nga AKK / AKA, të cilat ofro-
jnë kualifikime, programe ose module lëshojnë certifika-
ta për NjMP (paragrafi 7).

Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës56

Ligji për Arsimin në komunat e Republikës së Kosovës, rreg-
ullon organizimin e institucioneve arsimore publike dhe ofrim-
in e arsimit publik në nivelet arsimore parashkollore, fillore, 
të mesëm të ulët, të mesëm të lartë dhe të lartë në komunat 
e Republikës së Kosovës . Me qëllim të rregullimit të decen-
tralizimit të kompetencave të arsimit, ligji përshkruan një sërë 
përgjegjësish duke përfshirë punësimin në shkollë, menax-
himin e performancës së shkollës, monitorimin e cilësisë së 
ofrimit të arsimit si dhe menaxhimin e aktiviteteve në lidhje me 
infrastrukturën shkollore. Neni 5 Kompetencat e Komunave në 
nivelet 0, 1, 2 dhe 3 përcakton mbikëqyrjen dhe inspektimin e 
procesit arsimor në përputhje me udhëzimet e vendosura nga 
MASHT (paragrafi h). Në lidhje me procedurat e licencimit, neni 
11 obligon komunat të licencojnë institucionet arsimore pub-
like para fillimit të veprimtarisë (paragrafi 11.1). Për licencimin 
e institucioneve arsimore private, komunat do të kërkojnë 
dëshmi të regjistrimit të biznesit si dhe të licencimit si insti-
tucion arsimor nga MASHT, para lëshimit të licencës së biznesit 

për një institucion arsimor privat në territorin e tyre (paragrafi 
11.2).

Sidoqoftë, kapacitetet komunale janë ende të kufizuara për të 
marrë këto kompetenca të transferuara. Për më tepër, çdo masë 
drejt decentralizimit të përgjegjësive gjithashtu kërkon një rritje 
përkatëse të menaxhimit të cilësisë dhe llogaridhënies, dhe një 
gjë e tillë nuk është arritur ende57.  
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Ligji Nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës58

58. Është në dispozicion në https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=17744 
59. Neni 11, Detyrat e inspektorit pedagogjik, përcakton se inspektori pedagogjik është përgjegjës për kontrollimin e cilësisë dhe vlerësimin e jashtëm të institucioneve arsimore në nivelin 
0-4 sipas SNKA (paragrafi 1). Roli i inspektorit pedagogjik në raport me sigurimin e cilësisë është të garantoj se institucionet arsimore në Kosovë punojnë sipas standardeve të cilësisë të 
përcaktuara nga MASHT (paragrafi 3). Bazë për vlerësimin e jashtëm janë fushat dhe treguesit e cilësisë të përcaktuara në Kornizën për Sigurim të Cilësisë, miratuar nga MASHT, si dhe Planet 
Zhvillimore të Shkollave të miratuara nga Këshillat Drejtues të shkollave.

Ligji për Inspektoratin e Arsimit rregullon mbikëqyrjen e zbati-
mit të legjislacionit në fuqi në të gjitha institucionet që ofrojnë 
shërbime të arsimit dhe aftësimit. Funksionet kryesore të Ins-
pektoratit të Arsimit përcaktohen në Nenin 5, duke përfshirë:
• funksionin vlerësues – vlerëson cilësinë e shërbimit të insti-

tucioneve arsimore;
• funksionin kontrollues – kontrollon pajtueshmërinë e ve-

primtarisë së institucioneve arsimore me aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi;

• funksionin këshillues – këshillon drejtuesit dhe punonjësit 
e institucioneve arsimore;

• funksionin informues/raportues – informon Ministrin, DKA-
të dhe institucionet arsimore për gjetjet e inspektimit si dhe 
i publikon ato në baza vjetore.

• funksioni mbështetës për promovimin e praktikave të suk-
sesshme të institucioneve arsimore dhe zhvillimin e politi-
kave arsimore.

Paragrafi 2 përcakton që detyrat për kryerjen e këtyre funksion-
eve do të përcaktohen me akt nënligjor, por UA mbi sigurimin 
e cilësisë në institucionet e arsimit parauniversitar tregojnë 
qartë se ato nuk zbatohen për IAAP duke krijuar përplasje me 
ligjin përkatës (shih tabelën më poshtë).

Në lidhje me llojet e inspektimit arsimor, Ligji përcakton si më 
poshtë:
• inspektimi i përgjithshëm, i cili është një inspektim i planifi-

kuar që përfshin të gjitha aspektet e cilësisë së institucione-
ve arsimore përmes (a) inspektimit administrativ dhe (b) in-
spektimit pedagogjik;59;

• inspektimi tematik, i cili është një inspektim i papara-
lajmëruar që kryehet me kërkesë të MASHT, DKA-ve, or-
ganeve drejtuese dhe menaxhuese të institucioneve arsi-
more, mësimdhënësve, prindërve dhe nxënësve;

• inspektimi emergjent, i cili ndërmerret në raste të situatave 
të papritura që rrezikojnë mirëfunksionimin e institucioneve 
arsimore;

• ri-inspektimi, i cili kryhet për të monitoruar nivelin e zbatimit 

të rekomandimeve të dhëna nga ekipi i inspektimit;
• inspektimi i cilësisë së punës dhe vlerësimi i performancës 

së mësimdhënësve për procesin e licencimit, i cili përfshin 
vlerësimin individual të mësimdhënësve për nivelin e përm-
bushjes së standardeve të performancës për ri-licencim ose 
përparim në karrierë;

• inspektimi i cilësisë së punës dhe vlerësimi i performancës 
së drejtorit dhe zëvendësdrejtorit i cili bëhet bazuar në stan-
dardet e praktikës profesionale për drejtorët e shkollave, që 
ka një implikim për përtërirjen / vazhdimin e kontratës së 
tyre të punës.

Analiza e UA në përputhje me Ligjin për Inspektoratin e Ar-
simit, tregon si më poshtë.
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Tabela 3: Udhëzime Administrative (MASHT) për sigurimin e cilësisë në institucionet e arsimit parauniversitar

UA(MASHT) Nr 04/2017 për Vlerësimin e performances së institucioneve arsimore në arsimin parauniversitar 60

60. Është në dispozicion në  https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/08/4-2017-ua-vleresimin-e-performances-se-institucioneve-arsimore-ne-arsimin-parauniversitar-rotated.pdf
61. Referencat janë dhënë për çështjet që në mënyrë implicite ose eksplicite kanë të bëjnë me SC në IAAP
62.  UA (MASHT) No 32-2014, dhe UA (MASHT) No 35/2014 
63. Shihni detajet më poshtë
64. Kur përgjegjësitë në lidhje me administrimin dhe menaxhimin e shkollave profesionale transferohen nga DKA-të në  AAAPARr , kjo përfshin edhe transferimin e përgjegjësive në lidhje me SC
65. Është në dispozicion në: https://masht.rks-gov.net/uploads/2016/12/rotatedpdf180.pdf
66.  Udhëzimi Administrativ (MASH) Nr. 23/2016 për Planin Zhvillimor të Shkollës dhe Planin Zhvillimor Komunal të Arsimit, është në dispozicion në https://masht.rks-gov.net/up-
loads/2016/12/rotatedpdf90.pdf

Aspektet specifike të adresuara61

• Sistemi i vlerësimit të performancës së institucione-
ve arsimore, parimet, nivelet dhe shkallët e vlerësim-
it, fushat e cilësisë, përzgjedhja e fushave të cilësisë 
për vlerësim (të brendshëm dhe / ose të jashtëm), 
roli i bartësve kryesorë të procesit dhe procedurat e 
vlerësimit (të brendshëm dhe të jashtëm).

• Neni 3 (paragrafi 2) përcakton qasjen zhvillimore të 
sistemit të sigurimit të cilësisë në arsimin parauni-
versitar.

• Neni 21 përcakton se vlerësimi i IAAP realizohet sip-
as dispozitave ligjore në fuqi për SC në IAAP62.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

Të dy UA shprehimisht përcaktojnë se ato nuk zbatohen 
për IAAP (UA 04/2017, neni 21 dhe UA 24/2016, neni 
14). Sidoqoftë, të dyja UA duhet të shërbejnë për SC në 
sistemin e përgjithshëm arsimor parauniversitar (përf-
shirë shkollat e profesionale). Në këtë mënyrë:
• roli i Inspektoratit Arsimor për vlerësimin e jashtëm 

të shkollave profesionale do të rregullohej (siç për-
caktohet nga Ligji për Inspektoratin e Arsimit)63.

• roli i DKA-ve në lidhje me SC do të mbulonte edhe 
shkollat profesionale64.

• mundësohet plotësimi i qasjes zhvillimore të 
sistemit për SC për arsimin parauniversitar me qa-
sjen kontrolluese të AKK, duke mbajtur fokusin e 
AKK në llogaridhënie (respektivisht kontrollimi i cilë-
sisë së sistemit) përmes akreditimit, validimit, ver-
ifikimit të vlerësimit dhe dhënies së kualifikimeve 
të aprovuara, dhe duke shtuar fokusin e MASHT-it/ 
IA, AAAPARr-së, DKA-ve në përmirësimin e cilësisë 
(përmes monitorimit dhe mbështetjes së proceseve 
të SC në shkollat profesionale).

UA (MASHT) Nr. 24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar65

Aspektet specifike të adresuara

Mekanizmat dhe procedurat për sigurimin e cilësisë, 
personeli përgjegjës dhe detyrat përkatëse, procedu-
ra e përzgjedhjes së Koordinatorëve për SC në nivelin 
e shkollës dhe ngarkesa e tyre e punës, procedurat e 
planifikimit dhe raportimit në lidhje me aktivitetet e sig-
urimit të cilësisë;

Neni 5, përcakton që cikli i zhvillimit të shkollës përf-
shin dy tema kryesore / fusha të cilësisë. Për detaje të 
mëtejshme mbi zgjedhjen e fushave, referimi është bërë 
në Kornizën e Sigurimit të Cilësisë për Institucionet e 
Arsimit Parauniversitar dhe UA të MASHT mbi Planin zh-
villimor të shkollës dhe planin zhvillimor komunal66. 
Neni 14 përcakton që sigurimi i cilësisë në IAAP rregullo-
het me dispozitat përkatëse ligjore. 
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Ligji Nr. 05/L-018 për Provimin e Maturës Shtetërore 67

67.  Është në dispozicion në   https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=11341
68.  Është në dispozicion në  https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/ligji-per-arsimin-dhe-aftesimin-per-te-rritur-ne-republiken-e-kosoves-2013-eng.pdf 

Me këtë Ligj rregullohet funksioni, përmbajtja, kushtet, kriter-
et dhe mënyra e organizimit të provimit të maturës shtetërore.  
Provimi i maturës shtetërore është proces i mbledhjes, përpun-
imit, analizimit, vlerësimit dhe i interpretimit të të dhënave me 
qëllim të përcaktimit të shkallës së njohurive dhe zotërimit të 
kompetencave të përcaktuara në kurrikulë (Neni 4). Testet e 
standardizuara duhet të përpilohen bazuar në kurrikulën e apr-
ovuar nga MASHT por nuk bëhet asnjë referencë e drejtpërdre-
jtë në KKK. Përbëhet nga lëndë të detyrueshme (gjuhë amtare, 
matematikë dhe gjuhë angleze) dhe lëndë zgjedhore të propo-
zuara nga Divizioni i Vlerësimit, Standardeve dhe Monitorimit 
(DVSM) dhe të aprovuara nga Komisioni Shtetëror i Maturës 
(KSHM) (neni 17)..

Nxënësit pa Provimin e Maturës Shtetërore nuk kanë të dre-
jtë për arsim të lartë, prandaj kandidatët e interesuar për të 
vazhduar studimet i nënshtrohen provimit të Maturës, ku pragu 
i kalimit është 40%. Studentët që arrijnë më shumë se 40% 
shpërblehen me çertifikatën e Maturës, duke u mundësuar 
atyre të konkurrojnë në arsimin e lartë.

Institucionet e Arsimit të Lartë obligohen të pranojnë rezultatet 
e arritura të kandidatëve gjatë arsimit të mesëm të lartë dhe re-
zultatet e Provimit të Maturës Shtetërore. Pranimi i studentëve 
në arsimin e lartë bëhet bazuar në rezultatet e arritura: 
• tridhjetë përqind (30%) gjatë arsimit të mesëm të lartë;
• tridhjetë përqind (30%) në Provimin e Maturës Shtetërore;
• dyzet përqind (40%) në vlerësimin e brendshëm të njësive 

akademike.

Subjekt i Provimit të Maturës janë:
• të gjithë nxënësit që kanë përfunduar me sukses vitin e fun-

dit të gjimnazit dhe
• nxenësit që kanë përfunduar me sukses provimin përfun-

dimtar të arsimit profesional dhe dëshirojnë të vazhdojnë 
arsimin e lartë.

Kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë në 
një vend tjetër gjithashtu kanë të drejtë të hyjnë në Provimin 
e Maturës, me kusht që të kenë një certifikatë të vlefshme të 
klasës së fundit të arsimit të mesëm të lartë e cila është verifi-
kuar në Kosovë (neni 6).

Kushtet dhe kriteret e Provimit të Maturës Shtetërore për kan-
didatët e arsimit për të rritur rregullohen nga UA 07/2016 për 
Kushtet dhe Kriteret e Vlerësimit të Kandidatëve të Arsimit për 
të Rriturit. Sipas këtij UA, kandidat për arsimin e të rriturve 
është personi, mosha e të cilit është mbi moshën e përcak-
tuar me ligj për arsimin parauniversitar për të ndjekur një niv-
el arsimor (neni 2). Këta kandidatë i nënshtrohen Provimit të 
Maturës në të njëjtën kohë dhe të njëjtat kushte si kandidatët 
e tjerë (neni 4). E njëjta gjë vlen për kandidatët e arsimit për 
të rritur që kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë 
vendit.

Të tjera UA që rrjedhin nga ky Ligj rregullojnë detyrat dhe përg-
jegjësitë e administratorëve dhe mbikëqyrësve gjatë procesit 
të Provimit të Maturës (UA 05/2016), detyrat dhe përgjegjësitë 
e Komisionit në qendrat e testimit (UA 04-2016) dhe kushtet 
dhe kriteret e vlerësimit të kandidatëve me nevoja të veçanta 
(UA 06/2016).

Ligji Nr.04/L-143 për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e 
Kosovës68

Ligji për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur rrregullon tërësinë 
e proceseve për arsimimin dhe aftësimin e të rriturve, si pjesë 
përbërëse e sistemit arsimor në Kosovë. Sipas këtij ligji, Insti-
tucionet për Arsimin dhe Aftësimin  e të Rriturve (IAARr) janë 

subjekt i monitorimit dhe auditimit nga AKK (neni 2, paragrafi 
1.3). Në lidhje me sigurimin e cilësisë:
• Neni 5 përcakton se ofruesit e arsimit dhe aftësimit për të rrit-

ur akreditohen dhe licencohen sipas legjislacionit në fuqi;
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• Neni 8 kërkon që ofruesit e arsimit dhe aftësimit për të 
rritur të realizojnë arsimimin dhe aftësimin e tyre përmes 
planit vjetor të punës dhe planit zhvillimor. Kjo e fundit do 
të përpilohet bazuar në legjislacionin në fuqi;

• Neni 9 autorizon AKK të akreditojë programet dhe modulet 
e ofruesve të arsimit dhe aftësimit formal, ndërsa MASHT 
është i autorizuar të miratojë programet dhe modulet e 

69. Referencat janë dhënë për çështjet që në mënyrë implicite ose eksplicite kanë të bëjnë me SC në IAAP

akredituara nga AKK. Një specifikim i tillë nuk është bërë 
për arsimin dhe aftësimin joformal.

• Neni 10 përcakton që programet e arsimit dhe aftësimit për 
të rriturit duhet të paraqiten në AKK për procesin e validimit 
dhe akreditimit, në përputhje me kriteret, standardet dhe 
procedurat e legjislacionit në fuqi.

Tabela 4: Udhëzimet Administrative të MASHT për arsimin dhe aftësimin për të rritur 

UA (MASHT) Nr. 12/2014 Përjashtime në moshë me rastin 
e regjistrimit në arsim dhe  aftësim për të rriturit

Aspektet specifike të adresuara69

UA përcakton që të drejtë për të ndjekur arsimin e të rrit-
urve kanë personat që kanë humbur statusin e të qenit 
nxënës i rregullt dhe nuk kanë realizuar me kohë të dre-
jtën e tyre për arsim (neni 2).  

Gjithashtu u njeh këtë të drejtë nxënësve që kanë hum-
bur vetëm një vit shkollor në rastet e qëndrimit në spital, 
në burg, në strehim, nëse janë viktima të dhunës / trafi-
kimit ose nuk kanë mundur të vijojnë arsimin e rregullt 
për shkak të aftësisë së kufizuar (neni 3). 

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Titulli sugjeron që UA rregullon regjistrimin në të 
gjitha format e arsimit dhe aftësimit për të rriturit, 
ndërsa përmbajtja e tij përqendrohet vetëm në ar-
simin e përshpejtuar / kompensues formal. 

• Procedurat që do të aplikohen për NjMP nuk janë të 
përcaktuara, as nuk i janë referuar UA përkatëse.

AI (MASHT) Nr. 13/2014 Plani vjetor i punës dhe plani zhvillimor i ofruesve të arsimit formal për të rriturit

Aspektet specifike të adresuara
 
UA rregullon procesin e arsimit dhe aftësimit të të rrit-
urve në shkollat profesionale përfshirë: planin vjetor të 
punës për ofrimin e programeve të arsimit dhe aftësimit 
të të rriturve, procesin e rexhistrimit, shpalljen e konkur-
sit dhe përmbajtjen e kalendarit të punës për ofrimin e 
programeve. 

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• Dispozitat janë të kufizuara vetëm në arsimin e për-
shpejtuar / kompensues për programet AAP të ofru-
ara nga shkollat përkatëse. Sigurimi i modaliteteve 
të tjera p.sh. Programet / kurset afatshkurtra të ba-
zuara në module (siç përcaktohet në UA 07/2014 
dhe UA 15/2015) gjithashtu do të duhej të rregullo-
hen.
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UA (MASHT) Nr 15/2015 Statistikat e kandidatëve në arsimin dhe aftësimin e të rriturve

70.  Është në dispozicion në https://aprk.rks-gov.net/en-US/Content/Documents?doctype=3 
71.  Është në dispozicion në https://aprk.rks-gov.net/en-US/Content/Documents?page=24 

Aspektet specifike të adresuara

UA rregullon procedurat për regjistrimin dhe raportimin 
e të dhënave të institucioneve arsimore mbi arsimin dhe 
aftësimin e të rriturve.

Përveç të dhënave për shkollën, personelin mësimor dhe 
administrativ të shkollës, si dhe të dhënat për vijuesit, 
UA përcakton gjithashtu të dhënat mbi profilet, kualifi-
kimet dhe ri-kualifikimet e dhëna (përfshirë NjMP). Këto 
të dhëna duhet të jenë në përputhje me kohëzgjatjen e 
validimit të kualifikimeve përkatëse (meqenëse kualifi-
kimet duhet të validohen).

Të dhëna specifike kërkohen gjithashtu për shkallën e 
përfundimit (shkalla e kalimit), dhe shkallën e punësim-
it.

Vërejtje mbi çështjet që 
do të duhej të adresohen

• UA përcakton gjithashtu që institucionet që ofrojnë 
kurse afatshkurtra (përveç programeve të arsimit 
dhe aftësimit formal) janë të detyruara të zbatojnë 
programe të akredituara. Sidoqoftë, ofrimi i kurseve 
të tilla nga shkollat profesionale nuk rregullohet nga 
UA të tjera në përputhje me Ligjin për Arsimin dhe 
Aftësimin e të Rriturve.

Ligji nr. 04/l-205 për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës70 

Ligji për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës për-
cakton APRK-në si një organ i pavarur i MPMS-së, përgjegjës për 
zbatimin e politikave të MPMS-së për punësimin, aftësimin pro-
fesional dhe ri-aftësimin, duke përfshirë ‘zhvillimin e kurrikulave 
të trajnimit dhe materialeve mësimore, dhe zbatimin e procedur-
ave të validimit, vendosur nga KKK’. Ndër të tjera, Ligji përcakton 
strukturën e APRK-së (neni 5), rolin dhe përgjegjësitë e APRK-
së (neni 6), rolin dhe përgjegjësitë e zyrave të punësimit dhe të 
qendrave të aftësimit profesional (neni 7 dhe 8). Monitorimi i 
ofruesve jopublikë të shërbimeve të punësimit është gjithashtu 
përgjegjësi e APRK-së (neni 15, paragrafi 2).

Në lidhje me sigurimin e cilësisë, Ligji përcakton përgjegjësinë 
e APRK-së për të bashkëpunuar me AKK për të përmirësuar 
cilësinë dhe relevancën e trajnimeve profesionale për tregun e 
punës (neni 16, paragrafi 5).

Në përputhje me këtë ligj, Rregullorja e Qeverisë (RRQK) Nr. 
13/2015 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin 
e vendeve të punës në Agjencinë e Punësimit71 dpërcakton 
strukturën e saj organizative dhe ndarjen e detyrave brenda 
strukturës organizative. Divizioni për Sigurimin e Cilësisë dhe 
Çertifikim funksionon nën Departamentin e Aftësimit Profe-
sional me detyrat dhe përgjegjësitë e mëposhtme:

• Përgatitjet për riakreditimin e Qendrave të Aftësimit Pro-
fesional si dhe akreditimin e kurseve të reja të ofruara 
nga QAP-të;

•  Zhvillimin e standardeve për vlerësimin e trajnimeve 
të reja si dhe certifikimin e punëkërkuesve dhe të pap-
unëve;

• Menaxhimin e procesit të hartimit dhe rishikimit të pro-
grameve mësimore dhe paketave mësimore, të hartu-
ara nga Qendrat e Aftësimit Profesional;



SIGURIMI I CILËSISË  NË NIVELIN E OFRUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË | 47

• Mbështetjen e trajnimit dhe çertifikimit të trajnerëve për 
ofrimin e shërbimeve të aftësimit profesional;

• Ndihmën profesionale për Qendrat e Aftësimit Profe-
sional në drejtim të përmirësimit të cilësisë sipas stan-
dardeve dhe kritereve të KKK;

• Mbështetjen profesionale të QAP-ve në përmirësimin e 
kushteve të trajnimit, si dhe furnizimin e punëtorive me 
mjete dhe pajisje të azhurnuara;

• Mirëmbajtjen dhe azhurnimin e standardeve të vlerë-
simit të trajnimeve ekzistuese dhe certifikimit të trajni-
meve;

• Monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të sigurimit të cilë-
sisë për ofrimin dhe vlerësimin e shërbimeve të aftësim-
it profesional të ofruara nga QAP-të dhe ofruesit e tjerë 

që bashkëpunojnë me Agjencinë;
•  Bashkëpunimin me DPP / MPMS, AKK, MASHT dhe ak-

torë të tjerë të AAP për çështje që lidhen me përmirë-
simin e cilësisë së ofrimit të shërbimit të AAP;

• Propozimin e masave për përmirësimin e cilësisë së tra-
jnimit dhe shërbimeve të çertifikimit;

• Bashkëpunimin e ngushtë me Divizionin e Aftësimit  
Profesional në MPMS për zbatimin e shërbimeve të af-
tësimit profesional.

Rishikimi i rregullt i programeve të trajnimit bazuar në analizën 
e nevojave të tregut të punës si dhe analiza e kostos-përfiti-
mit për blerjen e shërbimeve nga ofruesit privatë të AAP nuk 
adresohen sa duhet nën detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit 
të SC. 

3.3. Vendosja institucionale për SC: performanca dhe sfidat

Kuadri institucional duke përfshirë mandatin e secilit in-
stitucion (siç përcaktohet nga korniza ligjore) në lidhje me 
zbatimin e proceseve të jashtme dhe të brendshme për sig-

urimin e cilësisë, performanca e tyre aktuale në lidhje me sig-
urimin e cilësisë (përfshirë sfidat e hasura) dhe rekomandimet 
janë dhënë në seksionet vijuese. 

Në nivelin e sistemit 

Zbatimi i proceseve të jashtme të SC në sistemin AAP, sfidat 
dhe mundësitë në adresimin e sfidave të identifikuara janë 
paraqitur më poshtë. Analiza tregon se megjithëse ekzistojnë 
shumë elementë të sigurimit të jashtëm të cilësisë, nuk ka një 
sistem të planifikuar dhe koherent të SC. Elementet e sistemit 
të SC janë zhvilluar veçmas dhe nuk plotësojnë njëra-tjetrën.
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Tabela 5: Mekanizmat për implementimin e proceseve të jashtme për sigurimin e cilësisë në sistemin e AAP

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH)

72.  Këto funksione i janë bartur Inspektoratit të Arsimit (shih më poshtë sfidat në performancën e IA)
73.  ALLED2 (2019), “State of the Art on VET – Step to the future”
74.  Intervistë me Valbona Mjeku-Fetiu, Drejtor DAAP-MASHT, më 03.07.2020
75.  Klasifikimi Standard Ndërkombëtarë i Profesioneve 

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Pas rishikimit të fundit funksional të MASH, në kuadër të 
MASH u krijua një departament i veçantë për AAP me tre 
divizione: 1) infrastruktura shkollore, 2) programet më-
simore dhe analizat e tregut të punës, dhe 3) standardet 
dhe sigurimi i cilësisë së AAP.

Sa i përket zhvillimit të kurrikulës, Ligji për AAP (Neni 11) 
përcakton si vijon:
• kurrikulat për AAP zhvillohen në përputhje me stan-

dardet përkatëse të profesionit, të arsimit dhe kual-
ifikimeve. 

• kurrikulat zhvillohen në harmoni me nevojat e tregut 
të punës dhe me përfshirje të partnerëve social; 

• emërtimet e profesioneve që shfrytëzohen nga 
MASHT duhet të bazohen në klasifikimin e profesion-
eve;

• MPMS dhe partnerët tjerë duhet të bëjnë analiza të 
tregut të punës dhe të mbështesin MASHT në plan-
ifikimin e masave për adresimin e këtyre nevojave 
në AAP.

Sa i përket SC, roli i MASHT (sipas Ligjit për APU) përfshin:
• përcaktimin e rezultateve të nxënies në nivele të 

ndryshme të arsimit dhe aftësimit para-universitar 
dhe dhënien e kualifikimeve, apo autorizimin për 
dhënien e tyre, për nivelet e përshtatshme të KKK 
për të gjithë ata që me sukses përfundojnë pro-
gramet para-universitare, sipas niveleve përkatëse 
të KKK; 

• organizimin dhe menaxhimin e vlerësimit të jashtëm 
për nivelet 1, 2 dhe 3 të SNKA, në përputhje me 
kërkesat e KKK për dhënie të kualifikimit, dhe në 
konsultim me AKK, kur një gjë e tillë është e nevo-
jshme. 72;

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura 

Korniza e Kurrikulës për AAP është në një fazë të për-
paruar por ende nuk është aprovuar dhe miratuar.

Në lidhje me kurrikulat për profilet profesionale, sipas 
një studimi të kryer nga Projekti ALLED2 në vitin 2019, 
92 nga 122 profilet e ofruara në shkollat profesionale 
nuk bazohen në standardet e profesionit, që do të thotë 
se më shumë se 77% e profileve të ofruara nga shkollat 
profesionale nuk janë të bazuara mbi nevojat e tregut të 
punës. Për më tepër, përkundër faktit se aktualisht ka 
28 SP të aprovuara, jo të gjitha programet (kurrikulat) e 
AAP për profilet përkatëse janë azhurnuar ose hartohu-
ar bazuar në këto standarde.73 .

Sipas MASHT, procesi i rishikimit të kurrikulës pritet të 
përfundojë në fund të vitit 2020. Në vitin 2019, janë 
zhvilluar kurrikulat bërthamë për të gjitha profilet pro-
fesionale në klasën e 10-të. Kurrikulat Bërthamë për 
klasat 11 dhe 12 janë duke u zhvilluar dhe pritet të 
përfundojnë deri në fund të vitit 2020 74. Për 7 profile, 
Kurrikulat Bërthamë janë zhvilluar për klasat 10-12, 
të miratuara në 2019 dhe zbatimi i tyre filloi në vitin 
shkollor 2019/2020. Për 8 profile të tjera, Kurrikulat 
Bërthamë janë zhvilluar për klasat 10-12, të aprovuara 
në vitin 2020 dhe zbatimi do të fillojë në vitin shkollor 
2020/2021. 

Hartimi i kurrikulave bazohet në standardet e profesion-
it, kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar dhe 
kriteret e vendosura nga AKK. Qasja është modulare 
dhe secila kurrikulë është e kodifikuar sipas ISCO 08 
dhe Klasifikimit të Profesioneve në Kosovë 75. Procesi 
raportohet të jetë pjesëmarrës, duke përfshirë konsulti-
min e ngushtë me komunitetin e biznesit.
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Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Hartimi i Kornizës së Kurrikulës për AAP filloi në vitin 
2018 76, në kohën kur zbatimi i kurrikulës së re në ar-
simin e përgjithshëm (fillor / i mesëm i ulët / i mesëm i 
lartë) ishte në vitin e dytë.
Korniza e Kurrikulës për AAP kishte për qëllim të shër-
bente si një dokument ombrellë për rregullimin e sistemit 
të AAP dhe do të duhej të kishte udhëhequr procesin e 
zhvillimit të kurrikulës për profile specifike profesionale 
77. Ajo gjithashtu do të mund të përfshinte Kurrikulën 
Bërthamë për AAP, duke përcaktuar kompetencat thel-
bësore që duhen zotëruar nga të gjithë nxënësit që për-
fundojnë arsimin profesional, duke siguruar orientime 
kryesore për kriteret dhe procedurat e vlerësimit, si dhe 
për qasjen metodologjike në planifikimin dhe zbatimin 
e kurrikulës. Finalizimi dhe miratimi i këtij dokumenti 
është i një rëndësie thelbësore.

76.  Intervistë me DAAP-MASHT 
77. Intervistë me Osman Buleshkaj, Konsulent i EYE për fasilitimin e procesit të  hartimit të Kornizës së Kurrikulës për AAP
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Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin Profesional  dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr)  

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Ligji për AAP i përcakton AAAPARr përgjegjësitë vijuese:
- administrimin dhe udhëheqjen e IAAP dhe ARR në fus-
hën e resurseve njerëzore dhe financiare, ndërtimin e 
objekteve dhe infrastrukturës për të gjitha institucionet 
e AAP nën administratën e saj;
• nën mbikqyrjen e AAAPARr, përgjegjësitë relevante 

të saj gradualisht do t’i transferohen shkollave, kon-
form kapacitetit të tyre;

• koordinimin e studimeve mbi AAPARr; 
• koordinimin e projekteve ndërkombëtare; 
• përfshirjen e partnerëve social në AAP; 
• institucionalizimin e përfshirjes së sektorit privat dhe 

partnerëve social në AAPARr; 
• mbikqyrjen dhe koordinimin e zhvillimit të SP. 

UA (MASHT) 14/2014 Agjencia për Arsimin dhe Aftësimin 
Profesional dhe Arsimin e të Rriturve në Kosovë, përcak-
ton objektivat e Agjencisë, përgjegjësitë e saj, përbërjen e 
Këshillit të Agjencisë dhe përgjegjësive të tij, si dhe struk-
turën organizative të Agjencisë. 

Neni 10 parasheh hartimin e Ligjit për AAAPARR.

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

Rishikimi funksional i MASH (2018) konkludon se funk-
sionimi dhe kapaciteti i AAAPARr mbeten një sfidë.

AAAPARr administron me sukses gjashtë Qendra të 
Kompetencës, por nuk janë miratuar aktet nënligjore 
dhe buxheti i nevojshëm që AAAPARr të administrojë 
të gjitha shkollat profesionale. Kjo mbulueshmëri e ku-
fizuar gjithashtu kufizon performancën e AAAPARr në 
kryerjen e funksioneve të saj (p.sh. transferimi i përgjeg-
jësive në shkolla, koordinimi i studimeve mbi AAPARR, 
përfshirja e partnerëve socialë në AAPARR).

Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Përgjegjësitë e Agjencisë të përshkruara në UA janë në 
nivel të përgjithshëm (neni 4), fjalë për fjalë siç përcak-
tohen nga Ligji për AAP. Detyrat dhe funksionet specifike 
nuk janë të rregulluara, prandaj do të duhej të iniciohej 
përpilimi i Ligjit për themelimin e AAAPARr.
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Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe për Arsimin e të Rriturve (KAAPARr)

78.  P.sh. studime dhe raporte të rregullta të AAAPARR mbi cilësinë e AAP dhe sfidat e reja në shkollat profesionale, raportet e APRK mbi QAP, raportet e AKK mbi gjetjet dhe rekomandimet 
kryesore nga proceset e vleresimit dhe akreditimit
79.  Shih Rekomandimet në ALLED2 (2019), “State of the Art on VET – Step to the future”, fq. 35
80.  NQA (2020) Korniza Kombëtare e Kualifikimeve 

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Ligji për AAP rregullon themelimin e KAAPARr për ofrim-
in e orientimeve në zhvillimin e politikave, si një organ 
këshilldhënës i MASHT.  Roli i KAAPAR (ndër të tjera) 
është:
- shqyrtimi i cështjeve për zhvillim të AAP-së, këshil-
limi dhe ofrimi i rekomandimeve për MASHT (përfshirë 
propozimin e ligjeve, hartimit të kurrikulës dhe doku-
menteve tjera zyrtare) në fushën e AAP;
- sigurimi i një forumi përfshirës për harmonizimin e poli-
tikave dhe qasjeve në kuadër të gjithë sistemit të AAP-
së, përmes përfshirjes së partnerëve social dhe palëve 
tjera të interest.

UA 04/2015 Themelimi, funksionimi dhe përbërja e 
KAAPAR është nxjerrë nga MASHT në vitin 2015.

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

KAAPARr nuk ishte funksional për më shumë se dy vjet, 
duke lënë një boshllëk të konsiderueshëm në sistem. 
Për më tepër, pasi që procesi i SC në nivelin e sistemit 
nuk është i rregulluar  për të siguruar një përmbledhje 
të rregullt të cilësisë së AAP në nivelin e sistemit78 (përf-
shirë sfidat e identifikuara), KAAPARr nuk mund të krye-
jë funksionet e saj në drejtimin e zhvillimit të politikave.

Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Përgjegjësitë e Këshillit Drejtues AAAPARR përputhen 
me ato të  KAAPARR (përfshirë strukturën e përfaqësim-
it). Roli i KAAPARR do të duhej të rishikohet në Ligjin për 
AAP, dhe të rregullohet më tej përmes një UA që do të 
shfuqizonte UA aktual mbi KAAPARr. 79.

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

MPMS është përgjegjëse për zhvillim të politikave në 
fushën e punësimit dhe aftësimit profesional, aprovimin 
e planeve vjetore të APRK-së për zbatimin e këtyre politi-
kave, miratimin e buxhetit për APRK-në dhe monitorimin 
e zbatimit të politikave të punësimit dhe aftësimit pro-
fesional.  

Sipas KKK80 sigurimi i cilësisë së QAP të MPMS dhe qen-
drave mobile bëhet nga Divizioni për AAP në MPMPS.

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

Me themelimin e APRK-së  (2013), të gjitha detyrat e 
Divizionit të AAP në MPMS në lidhje me funksionimin e 
QAP transferohen në APRK. 
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Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

81.  Më tepër detaje për detyrat dhe përgjegjësitë e këtij Divizioni janë dhënë në kuadër të seksionit Korniza ligjore, nën-seksioni Rregullorja e Qeverisë Nr. 13/2015 mbi Organizimin e brend-
shëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në APRK. 

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Sipas Ligjit për Agjencinë e Punësimit të Republikës së 
Kosovës, APRK është përgjegjëse për zbatimin e politi-
kave të MPMS-së në fushën e punësimit, aftësimit pro-
fesional dhe ri-aftësimit. 

Ligji poashtu përcakton përgjegjësinë e APRK-së për 
bashkëpunim me AKK për përmirësimin e cilësisë dhe 
relevancës së aftësimit profesional  për tregun e punës 
(Neni 16, paragrafi 5).

Departamenti për Sigurim të Cilësisë dhe Certifikim op-
eron në kuadër të Departamentit për AAP, përgjegjës për 
proceset e sigurimit të cilësisë në QAP 81.  

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

APRK-DSC në baza të rregullta: 
- monitoron proceset e SC në QAP dhe ofron ndihmë pro-
fesionale në përmbushjen e standardeve dhe kritereve 
të KKK;
- mbështet QAP në përgatitjet për (ri) akreditim dhe va-
lidim të kurseve të reja të ofruara nga QAP-të, në zhvil-
limin e standardeve për vlerësimin e kandidatëve dhe 
çertifikimin e tyre, si dhe në trajnimin dhe çertifikimin 
e trajnerëve për ofrimin e shërbimeve të aftësimit pro-
fesional;
- menaxhon procesin e zhvillimit dhe rishikimit të plan-
programeve dhe paketave mësimore;
- mbështet QAP në përmirësimin e kushteve të trajnimit, 
si dhe furnizimin e punëtorive me mjete dhe pajisje të 
azhurnuara;

Një manual për funksionimin e përgjithshëm të QAP-ve 
është duke u hartuar, përfshirë menaxhimin e proce-
seve të brendshme të SC. 
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Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Në lidhje me monitorimin e proceseve të SC, APRK 
përveç monitorimit të procedurave dhe proceseve të ap-
likuara nga QAP-të, herë pas here mund të ndërmarrë 
meta-vlerësim të QAP-ve (vlerësim të jashtëm), për të 
kontrolluar cilësinë e procesit të VV, për të identifikuar 
mospërputhjet dhe për të planifikuar veprimet e nevo-
jshme për mbështetjen e QAP-ve në ndërtimin e një kul-
ture të përmirësimit të cilësisë (pavarësisht nga procesi 
i akreditimit).

Rishikimi dhe reagimet për RVV-të e përgatitura nga 
QAP-të gjithashtu do t’i kontribuonin këtij qëllimi.
Së fundmi, një raport vjetor i konsoliduar i bazuar në VV 
e QAP-ve do të duhej të përgatitej dhe të përdoret për 
analizën e situatës dhe planifikimin e mbështetjes së 
nevojshme për QAP-të.
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Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)

82.  Neni 16, paragrafi 1
83.  UA (MASHT) 35/2014, Neni 11, paragrafet 1.1-1.5
84.  AKK (2011) Sigurimi i Cilësisë në Institucionet AAP: Një Udhëzues Praktik
85.  Sic përcaktohet me UA 32/2014
86.  Intervistë me Milot Hasangjekaj-Ekspert i AKK për Kualifikime dhe Kaltrina Mulliqi-Ekspert i AKK për Sigurim të Cilësisë, më 27-01-2020
87.  Intervistë me Valbona Mjeku-Fetiu, ud Drejtor, Departamenti i AAP-MASHT, më 31-01-2020
88.  Intervistë me Avni Gashi, Ekspert i AKK për SC dhe Milot Hasangjekaj Ekspert i AKK për Kualifikime, më 03-07-2020

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Ligji mbi Kualifikimet Kombëtare, autorizon AKK të akred-
itoj institucionet ose organet (që njihen si institucione të 
vlerësimit) për kualifikime dhe dhënien e certifikatave dhe 
diplomave të aprovuara 82. 

Sa i përket SC, AKK është përgjegjës (ndër të tjera): 
- të akreditoj, rregulloj dhe monitoroj institucionet vlerë-
suese, dhe organet që ushtrojnë funksione të tjera në 
emër të AKK-së, për të siguruar pajtueshmërinë me kërke-
sat për secilin kualifikim të aprovuar; 
- të bëj sigurimin e jashtëm të cilësisë së vlerësimeve që 
shpiejnë në dhënien e kualifikimeve të KKK; 
- të bëjë analiza vlerësuese dhe krahasim ndërkombëtarë 
të dhënies së kualifikimeve.  

Detyrat specifike të AKK për akreditimin e IAAP përfshijnë: 
- informimin dhe orientimin e IAAP-ve për përgatitjen e 
raporteve të vet-vlerësimit bazuar në kriteret e AKK-së;
- përzgjedhjen e ekipit të ekspertëve për vlerësimin e insti-
tucionit që aplikon për akreditim;
- shqyrtimin e draft-raportit të përgatituur nga ekipi i ek-
spertëve; 
- finalizimin e raportit bazuar në të dhënat/komentet sht-
esë të siguruara nga institucioni që aplikon për akreditim; 
- publikimin e vendimit përfundimtar dhe lëshimin e do-
kumentacionit të nevojshëm për konfirmimin e statusit të 
institucionit 83. 

Sa i përket kërkesave të raportimit, Neni 12 përcakton se 
AKK duhet të dorëzoj raporte të progresit mbi aktivitetet 
e zhvilluara në MASHT, Zyrën e Kryeministrit dhe gjashtë 
ministritë e tjera relevante në bazë gjashtë-mujore, si dhe 
të raportoj në bazë vjetore në Kuvendin e Kosovës. Rapor-
tet duhet të publikohen në uebfaqen zyrtare të AKK.  

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

Institucionet e AAP-së informohen dhe orientohen në 
përgatitjen e raporteve të vetëvlerësimit bazuar në krit-
eret e AKK-së, përmes:
- Punëtorive me Koordinatorë për Sigurim të Cilësisë të 
kryera nga AKK (gjatë 2012-2018), dhe
- Një Udhëzuesi praktik që përcakton rezultatet e 
pritshme të SC dhe metodologjinë, duke përfshirë edhe 
udhëzime praktike se si të zbatohet një proces efektiv i 
VV dhe përgatitjet e nevojshme për vlerësimin / inspek-
timin e jashtëm 84. 

Duke qenë se me ligj, AKK është i obliguar të vlerësojë 
vetëm institucionet që aplikojnë për akreditim, vetëm 6 
aplikime të shkollave profesionale janë duke u shqyrtuar 
nga AKK. Shkollat dhe ofruesit tjerë të AAP që rregullisht 
dorëzojnë RVV-të e tyre  85 nuk marrin asnjë përgjigje 
nga AKK për shkak të kapaciteteve të kufizuara 86. 

Një shqetësim tjetër i ngritur nga MASHT është mung-
esa e informatave kthyese nga AKK për vlerësimet e 
jashtme të kryera nga AKK në shkollat profesionale 87, 
ndërsa sipas AKK-së ata janë të detyruar t’u përgjigjen 
vetëm institucioneve që aplikojnë për akreditim (në këtë 
rast, edhe informata kthyese u ofrohet drejtpërdrejt 
shkollave)88  

Në lidhje me kërkesat për raportim, raporti i fundit vjetor 
i AKK-së i publikuar në faqen e tij zyrtare është i vitit 
2018. 
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Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Të dhënat nga diskutimet në grupe të fokusit me 20 
shkolla profesionale zbulojnë shqetësimet e mëposhtme 
në lidhje me cilësinë e trajnimeve të ofruara nga AKK:
- kohëzgjatja e pamjaftueshme;
- trajnerë joadekuat;
- mbulim i kufizuar i temave;
- mungesa e mundësive për trajnim  të KSC që janë 
emëruar në ndërkohë;
- mungesa e trajnimeve rifreskuese, të cilat duhet të 
përqendrohen në hartimin e raportit, përgatitjen dhe 
aplikimin e instrumenteve për mbledhjen e të dhënave 
dhe teknikat e monitorimit të proceseve të cilësisë. 

Në lidhje me modelin / instrumentin për VV, shumica e 
shkollave që morën pjesë në grupet e fokusit, konsid-
erojnë se ai mbulon mjaftueshëm të gjitha aspektet e 
cilësisë. Sidoqoftë, një qasje e unifikuar për SC në të 
gjitha shkollat e mesme të larta konsiderohet më e për-
shtatshme.

Të dhënat nga pyetësorët e aplikuar me KSC vejnë në 
pah se Udhëzuesi Praktik për SC në AAP është i do-
bishëm. Sidoqoftë, udhëzime shtesë janë të nevojshme 
për:
- procesin e mbledhjes së të dhënave, përfshirë mostra 
të instrumenteve për mbledhjen e të dhënave;
- zhvillimin e planit të përmirësimit;
- përshkrimin e treguesve;
- monitorimin periodik;
- analizën e arritjeve të nxënësve;
- detyrat dhe përgjegjësitë e strukturave shkollore në 
lidhje me SC..
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Inspektorati i Arsimit (IA) 

89.  Neni 5 Kompetencat e komunave për nivelet 0, 1, 2 dhe 3 në arsimin publik, paragrafi ‘h’
90.  Intervistë me Dëfrim Gashi, Kryeinspektor i Arsimit, Inspektorati i Arsimit-MASHT, më 31.01.2020

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Sipas Ligjit për AAP, inspektimi i jashtëm i IAAP duhet të 
bëhet nga Inspekorët e Arsimit (Neni 18, paragrafi 3).

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve poashtu njeh rolin 
e IA për vlerësimin e jashtëm të  performnës së IAAP 89.

Ligji mbi Inspektoratin e Arsimit (Neni 11) përcakton se 
inspektori pedagogjik është  përgjegjës për kontrollimin 
e cilësisë dhe vlerësimin e jashtëm të institucioneve ar-
simore të nivelit 0-4 (paragrafi 1). 

Roli i inspektorit pedagogjik sa i përket sigurimit të 
cilësisë është të garantoj se institucionet arsimore në 
Kosovë punojnë sipas standardeve të cilësisë, të për-
caktuaranga MASHT (paragrafi 3). Nga ana tjetër, Ud-
hëzimet Administrative për sigurimin e cilësisë në ar-
simin para-universitar, në mënyrë eksplicite potencojnë 
se nuk janë të aplikueshme për IAAPP.

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura 

Që nga viti 2017 IA nuk bën vlerësime të jashtme 
të shkollave profesionale (pas hyrjes në fuqi të UA 
04/2017). IA është duke konsideruar inicimin e rishi-
kimit të UA 04/2017 për Vlerësimin e Performancës së 
Institucioneve në Arsimin Parauniversitar në mënyrë që 
të mos përjashtojë shkollat profesionale.90.

Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet 

UA Nr. 04/2017 që rregullon SC në institucionet e Ar-
simit Parauniversitar duhet të harmonizohet me Ligjin 
për Inspektoratin e Arsimit. Duhet të përcaktohen proce-
durat për vlerësimin e jashtëm të shkollave profesionale 
nga IA. Udhëzime dhe instrumente specifike për vlerë-
simin e jashtëm të shkollave profesionale nga IA duhet 
të zhvillohen nga MASHT.
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Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA)  

91.  KEEN (2018) Sfidat në zbatimin e reformës së kurrikulës në arsimin parauniversitar në Kosovë http://keen-ks.net/site/assets/ files / 1444 / sfidat_e_zbatimit_te_reformes_kurrikulare_
alb-1.pdf
92. GIZ (2019) Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë - Anketa Bazë fq.13
93. DKA-të e mëdha kanë nga një Zyrtar për secilin nga 4 nivelet e arsimit. Zakonisht, një zyrtar është përgjegjës për portfolion e arsimit të mesëm të lartë, përfshirë shkollat profesionale. Në 
komunat e vogla, zakonsiht një Zyrtar i mbulon të gjitha nivelet e arsimit para-universitar. 

Mandati, siç përcaktohet nga 
ligjet dhe aktet nënligjore

Ligji mbi Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës, 
obligon DKA-të që  të inspektojnë proceset arsimore në 
përputhje me udhëzimet e MASHT (Neni 4). 

UA (MASHT) nr. 24/2016 për Sigurimin e cilësisë në 
arsimin para-universitar përcakton se detyrat e KSC 
në DKA ushtrohen nga zyrtari i DKA-së i nominuar nga 
Drejtori i DKA-së përmes një Akti të vecantë nominimi. 
Neni 7 (paragrafi 2) ofron përshkrim të detajuar të de-
tyrave që pritet të performohen nga KS në DKA, përf-
shirë:  monitorimin dhe mbështetjen e proceseve për SC 
në nivel  të shkollave, raportimin për proceset e SC të 
realizuara nga shkollat, bashkëpunimin me KSC në DK-
të tjera si dhe me Departamentet përkatëse në MASHT.

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura

Koordinatorët për SC janë emëruar në shumicën e komu-
nave, bazuar në UA 24/2016. Ky UA nuk përcakton pro-
cesin e emërimit të Koordinatorëve të Cilësisë në DKA 
dhe, rrjedhimisht, kjo pozitë (pavarësisht nga rëndësia e 
saj) në asnjë rast nuk është një pozitë e veçantë.    De-
tyrat e Koordinatorit për SC zakonisht u caktohen zyr-
tarëve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët / të mesëm 
të lartë. Mbingarkesa e punës së zyrtarëve përkatës me 
funksione të tjera administrative dhe profesionale u kri-
jon vështirësi atyre për të përmbushur funksionin e tyre 
si Koordinatorë për SC 91.

Në lidhje me mbështetjen në zbatimin e planeve zhvilli-
more të shkollës, nuk ka një qasje uniforme nga DKA-të. 
Sidoqoftë, DKA-të janë mbështetëse për shkollat profe-
sionale qëllimet e të cilave (Planet Zhvillimore) përpu-
then me përparësitë e komunës dhe kur fondet janë në 
dispozicion92

Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet

Për shkak të burimeve të kufizuara njerëzore në DKA 93, 
detyrat e Koordinatorit për SC mund të mbulohen nga 
zyrtarë të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët / të mesëm 
të lartë, por vetëm për nivelet përkatëse të arsimit të 
mbuluara nga detyra e tyre themelore (p.sh. zyrtarit 
përgjegjës për arsimin e mesëm të lartë mund t’i ngar-
kohen detyrat e Koordinatorit për SC për këtë nivel, përf-
shirë shkollat profesionale). Këto dispozita do të duhej 
të përfshihen në UA 25/2016.
Udhëzime dhe instrumente specifike për SC në shkol-
lat profesionale nga DKA-të, duhet të zhvillohen nga 
MASHT-i.
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Në nivelin e ofruesve të AAP

94.  UA (MASH) Nr. 32-2014 për Kriteret dhe procedurat për sigurimin e cilësisë në institucionet e AAP - Proceset e brendshme, neni 4 (paragrafët 1 dhe 2) dhe neni 6 (paragrafët 1, 2 dhe 3)
95. Qasja për caktimin e Koordinatorëve të KS është mjaft heterogjene. Ajo varion nga lirimi i plotë nga mësimdhënia dhe mundësimi i pozitës së KSC me orar të plotë (2 nga 19 shkolla), deri 
në 20 orë mësimdhënie të kombinuara me rolin e tyre si KSC (3 nga 19 shkolla). Në shumicën e rasteve (5 nga 19 shkolla) pozicioni i KSC kompensohet me 10 orë mësimore, që do të thotë 
50% të orarit e kanë për mësimdhënie dhe 50% për funksionet e tyre si KSC.

Struktura dhe performanca aktuale e mekanizmave të brend-
shëm për sigurimin e cilësisë në shkollat profesionale dhe në 
QAP, sfidat kryesore në zbatimin e proceseve të brendshme për 
SC në kuadër të sistemit të AAP dhe rekomandimet për rrugën 
përpara janë paraqitur në tabelën vijuese. Analiza vë në pah 
monitorim, udhëzime dhe mbështetje të kufizuar për të ndërtu-

ar një kulturë të përmirësimit të cilësisë në nivelin e ofruesve 
të AAP-së.
Tabela 6: Struktura dhe performanca aktuale e mekanizmave 
të brendshëm për sigurimin e cilësisë në nivelin e ofruesve të 
AAP-së

Shkollat profesionale  

Mandati, siç përcaktohet 
nga ligjet dhe aktet nënligjore 

UA 35/2014 përcakton që të gjithë ofruesit e AAP për 
nivelet 1-5 sipas KKK kanë të drejtë të aplikojnë për 
akreditim (paragrafi 1).
Institucionet aplikuese duhet të demonstrojnë përm-
bushjen e kritereve të vendosura nga AKK përmes pro-
cesit të vetëvlerësimit dhe dokumenteve të tjera për-
katëse (neni 18, paragrafi 1.6).
Detyrat specifike të ofruesve të AAP në lidhje me sig-
urimin e cilësisë përfshijnë:
- vendosja e një sistemi për sigurimin e cilësisë;
- themelimi i zyrës për sigurimin e cilësisë;
- zbatimi i procesit të vetëvlerësimit në baza vjetore 
dhe përpilimi i raportit të vetëvlerësimit dhe planit të 
përmirësimit, sipas kritereve të përcaktuara nga AKK;
- dorëzimi i rregullt i një kopje të raportit të vetëvlerësim-
it (për çdo vit) në AKK, SIA dhe DKA 94;

Performanca aktuale 
dhe sfidat e hasura 

Koordinatorët për Sigurim të Cilësisë janë emëruar në 
të gjitha shkollat profesionale. Pozita e tyre rregullohet 
ose si pozitë e veçantë ose kompensohet me orë të më-
simdhënies 95. Në shumicën e rasteve pozita e tyre nuk 
është e zyrtarizuar ligjërisht. Në rastet kur pozita e KSC 
zyrtarizohet, kjo bëhet përmes një Vendimi nga DKA, ba-
zuar në propozimin e Drejtorit të Shkollës.

Në lidhje me detyrat specifike, të përcaktuara në përsh-
krimet e vendeve të punës të KSC, ekziston pothuajse 
pajtueshmëri e plotë midis shkollave në lidhje me rolin e 
tyre në procesin e VV, në mbështetjen e Aktivave Profe-
sionale për SC dhe zhvillimin e planeve të përmirësimit 
të shkollës; detyrat tjera (p.sh. lidhur me monitorimin e 
mësimdhënësve, organizimin e praktikës profesionale, 
bashkëpunimin me DKA-të dhe KSC-të në shkolla të 
tjera, etj.) dallojnë dukshëm midis shkollave dhe janë 
më pak të pranishme.  

Në realitet (detyrat që realisht kryhen nga KSC), ka një 
përqendrim të shtuar të KSC në mbështetjen e avancim-
it të proceseve të mësimdhënies, ndërsa më pak përf-
shirje në procesin e VV.
Faktorët që ndikojnë negativisht në performancën e 
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KSC përfshijnë:
- Koha e kufizuar në dispozicion për kryerjen e detyrave 
(në rastin kur roli i tyre kompensohet me orë mësimore);
- Mungesa e rregullimit zyrtar të pozitës së tyre;
- Mungesa e hapësirës / zyrës për ushtrimin e funksion-
eve të tyre;
- Mbështetje e kufizuar nga menaxhmenti i shkollës 
(p.sh. në mobilizimin e personelit mësimor për të marrë 
pjesë në mënyrë aktive në procesin e vetëvlerësimit);

Në lidhje me zbatimin e ciklit të SC, të gjitha 20 shkollat 
që morën pjesë në fokus grupe i janë nënshtruar pro-
cesit të VV. Në këtë proces shkollat kryesisht ndjekin 
procedurat e përcaktuara nga AKK; megjithatë, disa 
prej tyre (3 nga 20) kohët e fundit kanë përgatitur RVV 
bazuar në procedurat që janë zhvilluar nga MASHT për 
SC në arsimin e përgjithshëm 96.  

Që nga viti 2015 një numër i konsiderueshëm i shkol-
lave   kanë përgatitur të paktën katër RVV. Sidoqoftë, 
numri i shkollave që kanë përgatitur RVV në 2019 është 
ulur  97. Një nga arsyet është fakti që shkollat të cilat nuk 
janë në proces të akreditimit asnjëherë nuk kanë pran-
uar informatë  kthyesese për RVV-të e tyre nga AKK 98. 

Sfidat e hasura gjatë procesit të VV përfshijnë:
- angazhimi i kufizuar i mësimdhënësve për pjesëmarrje 
në procesin e VV, veçanërisht kur kërkohen të dhëna / 
sqarime shtesë nga Koordinatori i SC;

96. Analiza e RVV-ve më të fundit të përgatitura nga shkollat profesionale  që morën pjesë në hulumtim zbulon dobësitë e mëposhtme në lidhje me mbulimin dhe gjithëpërfshirjen e RVV-ve:
- Mungesa e evidencës për nivelin e kënaqësisë së punëdhënësve
- Nuk ka referencë për përfshirjen dhe ekspertizën e industrisë
- Referencë e kufizuar në mbështetjen / burimet e specializuara për nxënësit me nevoja të vecanta
- Nuk ka dëshmi të krahasimit (lokal / kombëtar), dhe ndarjes  së praktikave të mira
- Referencë e kufizuar në efektivitetin e “Programit të Induksionit”
- Dëshmi të kufizuara që tregojnë nëse programet plotësojnë aspiratat e nxënësve
- Dëshmi të kufizuara  për nivelin e kënaqësisë së nxënësve
- Dëshmi të kufizuara se si është analizuar progresi i nxënësve (në punësim / trajnim të mëtejshëm / arsimim),
- Dëshmi të kufizuara për veprime specifike për rekrutimin dhe mbajtjen e nxënësve nga grupe të nënpërfaqësuara
- Referencë e kufizuar në një rishikim sistematik dhe të rregullt të “Procesit të Përmirësimit të Vazhdueshëm”
Në lidhje me mbulimin e principeve të cilësisë, treguesit për secilin princip janë mbuluar. Sidoqoftë, vlerësimi nuk është specifik për drejtimet e caktuara, por i referohet shkollës në tërësi, 
ndërsa arritjet e nxënësve nuk adresohen sa duhet.
Vlerësimi i gjykimeve dhe evidencave tregon se përshkrimet janë të përgjithshme, jo të mjaftueshme dhe nganjëherë joadekuate për indikatorin përkatës (kjo mund të ketë ndodhur për shkak 
të keqkuptimit të treguesve). Provat për të mbështetur gjykimet janë të pamjaftueshme dhe nganjëherë mungojnë. Për më tepër, nuk ka asnjë provë të validimit të brendshëm të raportit të VV.
97. numri i shkollave që kanë përgatitur raporte të vetëvlerësimit në 2019 ka rënë në 7 (në mesin e 20 shkollave që morën pjesë në grupe të fokusit), nga 13 në vitin 2018 dhe 12 në 2017, 
2016 dhe 2015.
Gjetjet e sondazhit të GIZ (Arsimi dhe Trajnimi Profesional në Kosovë - Anketa Bazë, 2019, f. 23) gjithashtu tregojnë se shumica e ofruesve të AAP-së nuk i japin shumë rëndësi raportit të 
vetëvlerësimit ose planit të përmirësimit, pasi që nuk ka një mekanizëm të harmonizuar të ofrimit të informatave kthyese dhe AKK rrallë viziton ofruesit e AAP, përveç atyre ofruesve të AAP të 
akredituar ose nën procesin e akreditimit nga AKK..
98. AKK nuk është i obliguar të monitorojë ofruesit e AAP të cilët nuk njihen si institucione vlerësuese ose institucione   që kryejnë funksione të tjera në emër të AKK për të siguruar pa-
jtueshmërinë me kërkesat për kualifikimet e aprovuara..
99.  Në Ligjin për AAP pozita e KSC nuk është e rregulluar, ndërsa në UA 32/2014 përcaktohen përgjegjësitë dhe detyrat e KSC, por jo edhe procedurat e emërimit dhe ngarkesa e punës.

- paqartësi se si të përfshihet komuniteti i biznesit;
- pjesëmarrja e kufizuar e nxënësve;
- mungesa e udhëzimeve për analizën e arritjeve të nx-
ënësve;
- mungesa e instrumenteve për mbledhjen e të dhënave 
(p.sh. pyetësorët për nxënës, prindër, protokollet e in-
tervistave për përfshirjen e komunitetit të biznesit, etj.);
- mungesa e hapësirës për zyre për KSC;
- ndryshimi i shpeshtë i KSC dhe mungesa e mundësive 
për ndërtimin e kapaciteteve për të sapoemëruarit;
- mungesa e përcaktimit zyrtar të pozitës së KSC 99;

Lidhur me rolin e menaxhmentit të shkollës në procesin 
e VV, të dhënat e mbledhura nga grupet e fokusit zbulo-
jnë përkushtim të kufizuar për:
- mbikëqyrjen e procesit dhe mobilizimin e pjesëmarrjes 
së personelit mësimdhënës në proces;
- zbatimin e planeve të përmirësimit të shkollës;
- të bëjë aranzhimet e nevojshme për sigurimin e 
kushteve minimale të punës për KSC; 
- të konsolidojë mekanizmat e shkollës për SC.

Në lidhje me rolin e Këshillave Drejtues, përshkrimi i ro-
lit të tyre në UA 34/2013 nuk mbulon sa duhet proceset 
e sigurimit të cilësisë. Për më tepër, KD-të nuk funksion-
ojnë siç parashihet në kornizën ligjore ose nënligjore 
(përfaqësuesit e prindërve dhe të sektorit të biznesit 
nuk tregojnë interesim për pjesëmarrje) prandaj, vlera 
reale e një Këshilli Drejtues që funksionon si duhet për 
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një ofrues të AAP nuk është e qartë 100.

Plani i përmirësimit është përgatitur nga shumica e 
shkollave dhe pasqyrohet në Planin Zhvillimor, i cili 
azhurnohet në bazë vjetore. Sidoqoftë, jo të gjitha shkol-
lat vlerësojnë që plani i përmirësimit adreson sa duhet 
pikat e dobëta të identifikuara përmes VV 101. 

Niveli i zbatimit të planeve të përmirësimit është i ulët 
(2 në shkallë nga 1-4), në 19 nga 20 shkollat pjesëmar-
rëse në hulumtim 102. 

Në lidhje me funksionimin e përgjithshëm të shkollave 
profesionale, pikat më të dobëta të identifikuara përmes 
grupeve të fokusit  përfshijnë:
- mungesa e materialeve mësimore; 
- mundësi të kufizuara për organizimin e praktikës profe-
sionale në vendin e punës 103 
- kurrukulat për lëndët profesionale që nuk përputhen 
me standardet e profesionit;
- kurrikulat për lëndët e përgjithshme jo specifike dhe 
relevante për profilet përkatëse.

Sfidat e tjera përfshijnë:
- mundësi të kufizuara për zhvillim profesional të mësim-
dhënësve / instruktorëve;
- infrastruktura e dobët shkollore;
- mungesa e materialit shpenzues;
- mungesa e udhëzimeve për vlerësimin përfundimtar 
të nxënësve;
- nxënësit me rezultat të ulët që hyjnë në shkollat pro-
fesionale, për të cilët (në shumicën e rasteve) kjo është 
një opsion dhe jo një zgjedhje.

100. GIZ (2019) Arsimi dhe aftësimi profesional në Kosovë - Baseline Survey p.54
101. Analiza e planeve të fundit të përmirësimit - të përgatitura nga shkollat profesionale që morën pjesë në hulumtim zbulon se asnjë nga PP-të nuk përfshin veprime për të ruajtur ose ndër-
tuar mbi pikat e forta, as qëllime afatgjata. Një pikë tjetër e dobët është mungesa e përfshirjes së aktorëve / partnerëve kryesorë në procesin e zhvillimit të planeve të përmirësimit. Në parim, 
për çdo qëllim është planifikuar vetëm një aktivitet, dhe, shpesh (pothuajse 70% e planeve  të analizuara të përmirësimit) këto aktivitete nuk janë specifikuar në mënyrë të mjaftueshme për të 
mbështetur monitorimin pasues
102.  Gjetjet e sondazhit të GIZ (Arsimi dhe Trajnimi Profesional në Kosovë - Anketa Bazë, 2019, f. 22) gjithashtu zbulojnë se duke marrë parasysh kufizimet e përgjithshme të financimit, 
në lidhje me alokimin e buxhetit të përgjithshëm që fillon në nivelin e Buxhetit të Kosovës dhe mungesën e autonomisë për ofruesit e AAP, shumica e ofruesve të AAP nuk e marrin shumë 
seriozisht përgatitjen e planeve të zhvillimit. Planet zhvillimore dhe planet vjetore të punës janë kryesisht përsëritje e planit të mëparshëm, pasi që në shumicën e rasteve, ofruesi i AAP nuk ka 
qenë në gjendje të zbatoj asgjë përveç ofrimit  të programeve ose kurseve të miratuara.
103.  Ekzistojnë disa iniciativa për mësimin në vend të punës, por ato janë pothuajse të gjitha të promovuara nga donatorët. Mësimi i bazuar në punë promovohet, për shembull, nga projekti 
i financuar nga SDC “Rritja e punësimit të të rinjve” (EYE) dhe projekti i GIZ “Punësimi dhe aftësitë e të rinjve” (YES). Zyrat e karrierës në shkollat e mbështetura nga projekti EYE përfshijnë 
stafin që është përgjegjës për bashkëpunim me bizneset - një iniciativë që tregon rrugën përpara. Institucionet pilot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me punëdhënësit dhe këta të 
fundit ofrojnë praktikë për nxënësit e shkollave profesionale. Për më tepër, me synimin për të përmirësuar trajnimin në vend pune, GIZ zhvilloi një program trajnimi dhe trajnoi trainerë brenda 
kompanive, program ky që është në pritje të akreditimit (ETF, 2019).



SIGURIMI I CILËSISË  NË NIVELIN E OFRUESVE TË ARSIMIT DHE AFTËSIMIT PROFESIONAL NË KOSOVË | 61

Çështjet që do të duhej të merren në 
konsideratë dhe rekomandimet 

Për të adresuar sfidat e KSC:
- Pozita e KSC duhet të përcaktohet si pozitë e përhershme, 
me Ligjin për AAP, përfshirë përshkrimin e qartë të detyrave 
në UA 32/2014;
- Mundësi të vazhdueshme për zhvillim profesional të 
KSC duhet të vihen në dispozicion (p.sh. modalitete 
të shkëmbimit ndërmjet kolegëve- në mënyrë direkte 
apo virtuale, një ekip i trajnerëve për SC në AAP që do 
të mund të shfrytëzohej nga shkollat apo DKA-të për 
trajnime freskuese të KSC, materiale dhe instrumente të 
mjaftueshme -online dhe të printuara- për mbështetjen e 
KSC në proceset e SC)104. 
- Kushtet e punës (si hapësira/zyra dhe pajisjet e 
nevojshme) duhet të sigurohen;
- Roli i menaxhmentit të shkollës për SC duhet të 
përcaktohet qartë; 

- Procesi i SC nuk do të duhej të kufizohej vetëm në procesin 
e akreditimit, prandaj UA (MASHT) Nr. 04/2017 nuk do të 
duhej të përjashtoj shkollat profesionale, duke i mundësuar 
IA dhe DKA-ve të promovojnë kulturën e cilësisë përmes 
informatave kthyese të vazhdueshme për raportet e tyre të 
VV, si dhe duke i udhëzuar dhe monitoruar proceset e SC 
në shkollat profesionale.

Për të adresuar sfidat e hasura gjatë procesit të VV:
- Menaxhmenti i shkollës duhet të mobilizoj dhe inkurajoj 
gjithë personelin e shkollës që në mënyrë aktive të 
kontribuoj në procesin e VV;
- DKA-të duhet të caktojnë një KSC për shkollat profesionale 
(ose së paku për nivelin e mesëm të lartë), që do të 
mbikqyrte dhe mbështeste proceset e SC në shkolla;
- AKK do të duhej të përgatis një pako të instrumenteve 
për mbledhje të të dhënave gjatë procesit të VV dhe t’i 
udhëzoj shkollat për modalitetet e përfshirjes së bizneseve 
në procesin e VV dhe përmirësimit. 

104.  Zhvillimi i kapacitetit të KSC gjithashtu duhet të synoj thellimin e të kuptuarit të procesit të vet-vlerësimit si një proces që para së gjithash i kontribuon përmirësimit/avansimit të vazh-
dueshëm të performancës së shkollës, pavarësisht nivelit të monitorimit nga institucionet e jashtme. Nëse procesi realizuhet si duhet dhe është pjesë e tërë ciklit të cilësisë, impakti i tij në 
avansimin e performancës së shkollës do të jetë evident dhe inkurajues për të vazhduar me realizimin e tij. 
105.  Iniciativat për definimin e procedurave të monitorimit dhe vlerësimit të performancës së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve të shkollave ishin rrjedhojë e aprovimit të Ligjit për Inspek-
toratin e Arsimit. MASHT-i, me mbështetje të GIZ CDBE, në vitin 2018, zhvilloi një draft UA për vlerësimin e performancës së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve në institucionet e arsimit dhe 
aftësimit profesional. Edhe pse ky UA është pilotuar me 10 drejtorë shkollash në tre komuna të ndryshme, ende nuk është miratuar për shkak të vonesës në miratimin e akteve tjera nën-ligjore 
të cilat rregullojnë procedurat e përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendës-drejtorëve në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional.
106. Përfshirë Këshillin Drejtues të Shkollës, menaxhmentin, KSC dhe Aktivet Profesionale

Për fuqizimin e rolit të menaxhmentit të shkollës në 
përmbushjen e funksioneve në raport me SC, nevojiten:
- aktivitete të zhvillimit profesional (trajnim dhe mentorim 
në përmbushjen e funksioneve të tyre për SC, inicimin 
e veprimtarive ekonomike, planifikimin financiar dhe 
organizimin e ZhPM me bazë në shkollë);
- Vlerësim i performancës së drejtorëve të shkollave 105;
- autonomi e shtuar e shkollës. 

Roli i Këshillit Drejtues në proceset e SC do të duhej të 
definohej në UA 34/2013, dhe udhëzime të vecanta për 
ushtrimin e funksionit të tij do të duhej të zhvillohen dhe 
vihen në dispozicion.

Sa i përket rritjes së nivelit të zbatimit të planeve të 
përmirësimit, përvec fuqizimit të mekanizmave me bazë 
në shkollë 106, faktorët e jashtëm që mund të ndihmojnë 
zbatimin përfshijnë:
- DKA-të, që mund të mbikqyrin së afërmi dhe të mbështesin 
proceset e SC në shkollat profesionale (përfshirë zbatimin 
e planeve të përmirësimit); 
- politika relevante arsimore që adresojnë sfidat që 
ndërlidhen me SC në shkollat profesionale (p.sh. kurrikulat 
e harmonizuara me SP, politikat për rekrutimin dhe ZHP të 
mësimdhënësve);
Për të adresuar sfidat e përgjithshme me të cilat përballlen 
shkollat profesionale:
- Korniza e Kurrikulës për AAP duhet të zhvillohet dhe 
miratohet si një kornizë e përgjithshme për zhvillimin e 
kurrikulave;
- duhet të hulumtohen dhe rregullohen modalitetet për 
stimulimin e bizneseve për bashkëpunim me shkollat;
- mundësitë për zhvillim të vazhdueshëm profesional duhet 
të jenë në dispozicion të mësimdhënësve / instruktorëve 
të shkollave profesionale.
- duhet të rishikohet formula financiare për përcaktimin e 
buxhetit të shkollës;
- përgjegjësi e shtuar duhet të kërkohet në të gjitha nivelet.
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Qendrat e Aftësimit Profesional    

107.  Një kualifikim (TIK) nuk ri-validohet për shkak të kërkesës për të patur licencë nga një institucion i cili ka licencë ndërkombëtare - APRK nuk mund të përballojë kostot që lidhen me këtë 
proces.
108. Intervistat me APRK-Departamenti për Sigurimin e Cilësisë dhe QAP-të

Mandati, siç përcaktohet 
nga ligjet dhe aktet nënligjore  

Koordinatori për SC përcaktohet nga QAP në përputh-
je me kërkesat e AKK-së për akreditim. Ky angazhim 
kompensohet me orë të trajnimit. Detyra kryesore e KSC 
është të lehtësoj procesin e VV dhe të ndihmoj Drejtorin 
në përgatitjen e RVV-së.

Procesi i VV-së realizohet çdo vit (zakonisht gjatë periu-
dhës tetor-janar), bazuar në kërkesat dhe procedurat e 
vendosura nga AKK-ja. RVV dorëzohet në fillim të çdo viti 
kalendarik (zakonisht në Janar) në AKK dhe në APRK. 
Sidoqoftë, nga tre QAP të intervistuar, dy raportuan se 
nuk marrin ndonjë reagim në lidhje me RVV-të e tyre 
(përfshirë planet e përmirësimit) nga AKK-ja dhe as nga 
APRK-ja. QAP supozojnë se RVV-të e tyre shqyrtohen (a) 
nga AKK për të ndjekur procesin e përmirësimit të cilë-
sisë kur ata aplikojnë për validimin e programeve të reja 
të trajnimit ose për ri-validim, dhe (b) nga APRK për të 
planifikuar mbështetjen financiare bazuar në nevojat e 
identifikuara nga QAP-të. 

Aspekti më sfidues i procesit të VV konsiderohet mbled-
hja e të dhënave dhe vlerësimi i programeve të trajnim-
it (përfshirë performancën e trajnerëve) për shkak të 
tendencës së trajnerëve të përfshirë në vlerësim për të 
shmangur regjistrimin e aspekteve negative në punën e 
kolegëve të tyre. 

Pjesëmarrja e kandidatëve në procesin e VV sigurohet 
përmes informatave të tyre kthyese për cilësinë e pro-
grameve të trajnimit (vlerësim që bëhet rregullisht nga 
kandidatët gjatë vijimit të programit të trajnimit). 

Pjesëmarrja e komunitetit të biznesit është siguruar 
kryesisht përmes Bordeve Këshilldhënëse (megjithatë, 
këto Borde nuk janë funksionale që nga viti 2017). 

Në lidhje me cilësinë dhe relevancën e programeve të 
trajnimit, QAP-të kanë harmonizuar programet e tyre me 
standardet e profesionit për 6 nga 35 kualifikimet. Këto 
programe janë gjithashtu të validuara. 29 kualifikimet e 
mbetura nuk janë të validuara, kryesisht sepse SP për 
këto kualifikime nuk janë zhvilluar (për 19 kualifikime) 
ose QAP janë në proces të përafrimit të planprogrameve 
të tyre me SP (për 10 kualifikime) 107. 

Sfidat kryesore të hasura nga QAP-të përfshijnë si më 
poshtë:
- Ritmi i ngadaltë i zhvillimit të SP ndikon në dinamikën 
e zhvillimit të kurrikulës në QAP;
- Kërkesa e AKK-së për trajnerë shumë të kualifikuar, 
madje edhe për profilet kur kualifikimi i lartë nuk është i 
disponueshëm në Kosovë;
- Kufizimet buxhetore kufizojnë kapacitetin trajnues të 
QAP-ve (përfshirë rritjen e numrit të trajnerëve), si dhe 
investimet në punëtoritë dhe pajisjet e trajnimit;
- Mungesa e bazës ligjore për gjenerim të të ardhurave 
nga shitja e mallrave dhe shërbimeve të prodhuara nga 
kursantët 108.
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Proceset e SC nuk duhet të kufizohen vetëm në procesin e 
akreditimit, prandaj nevojitet vëmendje dhe mbështetje e 
shtuar në nxitjen e një kulture të cilësisë përmes ofrimit të 
informatave kthyese në RVV-të e tyre, përmes këshillimeve 
si dhe përmes monitorimit të proceseve të SC në QAP. 
Ndërtimi i një kulture për përmirësimin e cilësisë midis  
gjithë personelit të QAP-ve kërkon vëmendje të shtuar nga 
menaxhmenti i QAP-ve dhe APRK.

Vlerësimi i programeve nga vijuesit e programeve të 
trajnimit duhet të bëhet edhe në fund të programit të 
trajnimit. Përderisa vlerësimi i kryer në mes të programit 
të trajnimit mund të shërbejë për të përshtatur programin 
(nevojave të vijuesve), vlerësimi në fund të programit do 
t’i shërbente më mirë procesit të VV të QAP-ve. 

Duhet të ofrohen udhëzime dhe instrumente për 
përfshirjen e punëdhënësve / komunitetit të biznesit 
në procesin e VV. Bordet Këshilldhënëse duhet të 
rifunksionalizohen. 

Përderisa është shënuar progres në zhvillimin e aftësive 
të ndërmarrësisë, QAP konsiderojnë që aftësitë e buta, 
si çështjet e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe aftësitë 
dixhitale duhet të mbulohen më mirë në të gjitha 
programet e trajnimit. 

Krijimi i mundësive që QAP-të të gjenerojnë të hyra 
dhe ti investojnë ato në pajisje dhe materiale të reja 
shpenzuese do të mundësonte forcimin e mëtejshëm 
të orientimit të QAP-ve në pjesën praktike dhe 
përmirësimin e cilësisë së programeve të tyre.

Kriteri i akreditimit në lidhje me kualifikimin e stafit (UA 
35/2014, neni 10) specifikon që kualifikimet e stafit 
në lidhje me sigurimin, vlerësimin dhe çertifikimin e 
kualifikimeve / moduleve duhet të jenë adekuate për 
kualifikimin përkatës (paragrafi 1.11). Prandaj, kritere 
të qarta duhet të vendosen nga AKK për trajnerë 
në kualifikimet përkatëse (p.sh. furrtar, hidraulik, 
kanalizim, etj.), për të cilët nuk ka arsim të lartë në 
Kosovë..
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4. Gjetjet Kryesore
4.1. Mangësitë dhe mospërputhjet në kornizën ligjore dhe 

të politikave për sigurimin e cilësisë në AAP
• Kuadri ligjor për AAP rezulton të jetë kompleks, i fragmentu-

ar dhe i mangët në adresimin e disa çështjeve, duke shpier 
në një qasje të fragmentuar midis institucioneve përgjeg-
jëse për proceset e jashtme të SC në sistemin e AAP dhe 
duke pamundësuar një qasje sistemore dhe gjithëpërf-
shirëse.

• Politikat e SC në arsimin e përgjithshëm dhe në shkollat 
profesionale nuk janë komplementare. Përderisa KKK pra-
non një sistem më të gjerë të SC në AAP (përfshirë rolin e 
Inspektoratit të Arsimit për vlerësimin e jashtëm të shkollës 
profesionale përmes inspektimeve administrative dhe pro-
fesionale), kjo qasje nuk mbështetet nga asnjë akt nënlig-
jor. Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Ligji për 
Kualifikimet Kombëtare (përfshirë Udhëzimet Administra-
tive në përputhje me këto Ligje) përcaktojnë vetëm proce-
set në lidhje me akreditimin për ofruesit e AAP (përfshirë 
institucionet publike dhe ofruesit joformalë të AAP), ndërsa 
aktet nënligjore që rregullojnë proceset e SC në arsimin e 
përgjithshëm (të cilat promovojnë një qasje zhvillimore), 
nuk mbulojnë shkollat profesionale. Në këtë mënyrë, shkol-
lat profesionale përjashtohen nga proceset e SC të mbulu-
ara nga Inspektorati i Arsimit dhe DKA-të.

• Nuk ka ndonjë tregues të qartë nëse akreditimi i IAAP ka 
të bëjë me dhënien e të drejtës për ofrimin e AAP apo jo; 
ndërlidhja midis të drejtës për të ofruar AAP dhe vlerësimit 
të cilësisë nuk është përcaktuar dhe rregulluar. Kriteret dhe 
kushtet për regjistrimin / themelimin e ofruesve publik të 
AAP nuk janë përcaktuar, ndërsa procedurat për dhënien 
ose mosdhënien e të drejtës për ofrimin e AAP nga ofruesit 
publik të AAP nuk janë të rregulluara në mënyrë specifike.

• Dispozitat për arsimin e të rriturve priren të përqendrohen 
vetëm në arsimin formal të përshpejtuar kompenzues, 
duke mos rregulluar modalitetet tjera të arsimit për të rri-
tur që mund të sigurohen nga shkollat profesionale (p.sh. 
kurse afatshkurtra bazuar në NjMP ose bazuar në kërkesat 
specifike të kandidatëve të interesuar). 

• Ekziston mospërputhje në dispozitat e përgjithshme të UA 

mbi NjMP nëse kërkohet akreditim specifik për NjMP nga 
AKK / AKA.

• Pozita e Koordinatorit për SC nuk është rregulluar ligjërisht 
(në Ligjin për AAP, në UA mbi Orarin e punës së personelit 
të punësuar në institucionet që aplikojnë programe për AAP 
dhe në UA mbi Kriteret dhe procedurat për sigurimin e cilë-
sisë në IAAP); për më tepër, dallimi midis Zyrës së SC dhe 
Koordinatorit për SC nuk është i qartë (UA mbi Kriteret dhe 
Procedurat për Sigurimin e Cilësisë në IAAP).

• Roli i personelit të shkollës për koordinimin e proceseve të 
SC, aktivitetet e orientimit në karrierë, bashkëpunimin me 
bizneset dhe ZhPM me bazë në shkollë nuk është përcaktu-
ar (UA mbi Orët e Punës të personelit të punësuar në insti-
tucionet që aplikojnë programe për AAP);

• Asnjë detyrë specifike nuk është përcaktuar për Këshillin 
Drejtues në lidhje me sigurimin e cilësisë (UA mbi Përbër-
jen, funksionimin, detyrat dhe  mandatin e përfaqësimit të 
KD në IAAP);

• Përbërja dhe detyrat e Komitetit për SC nuk janë përcaktuar 
(në UA për Kriteret dhe Procedurat për Sigurimin e Cilësisë 
në IAAP);

• Rishikimi i rregullt i programeve të trajnimit bazuar në 
analizën e nevojave të tregut të punës si dhe analiza e 
kosto-përfitimit për blerjen e shërbimeve nga ofruesit pri-
vatë të AAP (ose madje edhe nga  shkollat profesionale) 
nuk janë adresuar sa duhet në Rregulloren e Qeverisë për 
Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 
punës në Agjencinë e Punësimit. 

• Strategjitë dhe planet e tyre respektive të veprimit tento-
jnë të adresojnë sfidat kryesore në AAP, por zbatimi mbetet 
prapa. Kjo kryesisht varet nga projektet ndërkombëtare të 
financuara nga donatorët, me pronësi të kufizuar institucio-
nale, si dhe koordinim dhe mbikëqyrje të  pamjaftueshme 
nga institucionet përkatëse.
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4.2. Çështje të tjera të politikave që ndikojnë negativisht në cilësinë e sistemit të AAP:

• Struktura ekzistuese e arsimit të përgjithshëm formal 
(përveç gradave të dhëna nga institucionet e arsimit të lartë 
dhe kualifikimit të Maturës së zhvilluar kohët e fundit) ba-
zohet në lloje të ndryshme të programeve të arsimit dhe 
aftësimit, të cilat nuk përputhen mjaftueshëm me kriteret e 
AKK-së për validimin e kualifikimeve. Këto kritere parasho-
hin që programet të mundësojnë rezultate të prekshme, të 
përcaktuara në terma të standardeve të njohura në shkallë 
vendi, të vlerësuara, me cilësi të siguruar dhe të çertifikuara 
nga institucionet e akredituara për vlerësim dhe kualifikim. 

• Korniza e Kurrikulës për AAP nuk është aprovuar ende. Lid-
hur me kurrikulën për profilet profesionale, më shumë se 
77% e profileve AAP të ofruara në shkollat profesionale nuk 
bazohen në standarde të profesionit dhe as në nevojat e 
tregut të punës. Procesi i zhvillimit të kurrikulës për profilet 
profesionale është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë 
në vitin 2020, megjithëse Korniza e Kurrikulës për AAP nuk 
është përfunduar dhe aprovuar. 

• Asnjë program i trajnimit të mësimdhënësve në profile 
specifike të profesionit për mësimdhënës dhe instruktorë në 
shkollat profesionale nuk është akredituar gjatë periudhës 
2017-2019, duke krijuar një hendek për ZHPM në këtë pjesë 
të rëndësishme të sistemit arsimor. 

• Nuk ka asnjë kornizë për financimin e ZhPM për të përcak-
tuar qartë se si mund të arrihet një financim i qëndrueshëm 

i ZhPM, duke mundësuar gjithashtu zbatimin e procesit të 
licencimit të mësimdhënësve.

• MASHT, komunat dhe shkollat janë zyrtarisht të ngarkuara 
me ZhPM por nuk kanë mekanizma dhe kapacitete për or-
ganizimin dhe koordinimin e aktiviteteve të mjaftueshme 
dhe përkatëse për mësimdhënësit e shkollave profesionale. 
Shkollat nuk zhvillojnë aktivitete ekonomike për të qenë në 
gjendje që të sigurojnë trajnime në përputhje me planet 
vjetore të zhvillimit. ZhP për mësimdhënësit e shkollave 
profesionale sigurohet kryesisht nga donatorët.

• Buxheti për arsimin profesional në Kosovë, i financuar 
nga buxheti i përgjithshëm për arsimin, nuk është rrit-
ur ndjeshëm vitet e fundit. Rritja e shpenzimeve u është 
atribuar pothuajse e gjitha shpenzimeve për pagat e më-
simdhënësve. Investimet e qeverisë në kategori të tjera të 
shpenzimeve të arsimit profesional, të tilla si investimet ka-
pitale, mallra dhe shërbime dhe shpenzime të tjera të nev-
ojshme kanë rënë gradualisht.

• Buxheti aktual nuk është shfrytëzuar sa duhet për shkak 
të kapacitetit të kufizuar për menaxhim financiar në DKA 
dhe në nivel të shkollës. Për më tepër, asnjë kërkesë zyrtare 
dhe e mbështetur në prova nuk është bërë nga komunat në 
Ministrinë e Financave për rishikimin e formulës financiare 
ose rritjen e buxhetit. 

4.3. Gjendja aktuale për sigurimin e cilësisë në nivelin e sistemit

• SC në nivelin e sistemit nuk është konsoliduar ende dhe nuk 
ka asnjë monitorim sistematik të sistemit të AAP-së duke 
përdorur treguesit EQAVET për të raportuar mbi zhvillimin e 
AAP-së në nivelin e sistemit (gjendjen aktuale dhe tenden-
cat kombëtare në ofrimin e AAP), që do të informonte dhe 
lehtësonte hartimin dhe planifikimin e politikave strategjike 
të AAP-së në nivel kombëtar.

• KKK tenton të rrisë theksin në kontrollimin e cilësisë dhe një 
qasje sistematike ndaj sigurimit të cilësisë të kualifikimeve. 
Sidoqoftë, ekzistenca e dy organeve rregullatore (AKK dhe 

AKA) në një vend të vogël dhe të varfër si Kosova nuk është 
me kosto efektive dhe krijon një qasje të fragmentuar ndaj 
SC të kualifikimeve në KKK.

• Mandati i AKK-së është i kufizuar në SC së kualifikimeve 
që janë pjesë e KKK, dhe nuk përfshin SC të sistemit të 
AAP-së. Si pasojë, AKK përqendrohet në përmirësimin dhe 
avancimin e proceseve të SC vetëm midis ofruesve të IAAP 
që janë të akredituar dhe që janë në process për tu akredi-
tuar; për RVV-të e dorëzuara nga shkollat profesionale ose 
QAP në baza të rregullta (vjetore) nuk ofrohen informacione 
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kthyese, përveç kur ato janë në procesin e akreditimit.

• Roli i Inspektoratit të Arsimit dhe Drejtorive Komunale të 
Arsimit në lidhje me SC në shkollat profesionale nuk për-
caktohet në UA përkatëse që rregullojnë SC në arsimin 
parauniversitar. Për më tepër, kapaciteti i tyre për të kryer 
funksionet e tyre të SC është i kufizuar.

• AAAPARr menaxhon me sukses gjashtë Qendra të Kompe-
tencës, por dispozitat nënligjore dhe buxheti i nevojshëm 
nuk janë miratuar që t’i mundësoj AAAPARR-së menax-
himin e të gjitha shkollave  profesionale. Funksionimi i saj 
dhe kapaciteti i për të përmbushur këtë funksion mbetet 
një sfidë.

• KAAPARr nuk ishte funksional për një periudhë 2 vjeçare. 

Por, edhe kur është funksional, KAAPARr nuk mund të krye-
jë në mënyrë efektive funksionet e tij si një organ këshilld-
hënës për AAP përderisa nuk rregullohet procesi i SC në niv-
elin e sistemit (vlerësimi i jashtëm në nivelin e sistemit) për 
të mundësuar rekomandime dhe plitikëbërje të bazuara në 
prova.

• APRK nuk është përfshirë sa duhet në rishikimin dhe sig-
urimin e informatave kthyese për QAP-të në RVV-të e tyre. 
Raporte të konsoliduara për performancën dhe sfidat e ha-
sura nga QAP-të bazuar në RVV-të e tyre nuk praktikohet që 
të përgatiten. 

• Nuk ka asnjë mekanizëm të vendosur për të mbledhur in-
formata të rregullta kthyese nga ofruesit e AAP mbi proce-
set e SC, përfshirë KKSC.

4.4. Gjendja aktuale e sigurimit të cilësisë në nivelin e ofruesve të AAP 
(shkollat profesionale dhe QAP)

Mospërputhjet dhe boshllëqet e evidentuara në kornizën lig-
jore dhe të politikave ndikojnë drejtpërdrejt në proceset e cilë-
sisë në nivelin e ofruesve të AAP-së.
Në lidhje me proceset në nivelin e shkollës, të dhënat nga gru-
pet e fokusit zbulojnë si më poshtë:

• Pozita e Koordinatorëve për SC është rregulluar në të 
gjitha shkollat profesionale ose si pozitë e veçantë ose e 
kompensuar me orë mësimore, por, në një numër të madh 
të rasteve, nuk zyrtarizohet ligjërisht.

• Faktorët që ndikojnë negativisht në performancën e Koordi-
natorëve për SC përfshijnë:
- Koha e kufizuar në dispozicion për kryerjen e detyrave 

(në rastin kur roli i tyre kompensohet me orë mësimore);
- Mungesa e rregullimit zyrtar të pozitës së tyre;
- Mungesa e hapësirës / zyrës për ushtrimin e funksione-

ve të tyre;
- Mungesa e mundësive të trajnimit për Koordinatorët e 

sapoemëruar të SC;
- Mungesa e mundësive për trajnime të reja dhe / ose 

mbështetje në punë për t’u përballur me sfidat e hasura. 

• Mekanizmat e bazuar në shkollë për SC nuk janë të kon-
soliduar. Këshillat Drejtues të Shkollave dhe Këshillat e Nx-

ënësve raportohet të jenë funksionale, por jo të përfshirë 
në procesin e SC. Për më tepër, Këshillat Drejtues nuk funk-
sionojnë siç parashikohet në aktet ligjore ose nënligjore.

• Procesi i vetëvlerësimit zbatohet nga një numër i konsider-
ueshëm i shkollave profesionale. Sidoqoftë, numri i shkol-
lave që kanë përgatitur RVV në vitin 2019 është ulur. Mung-
esa e informatave kthyese nga AKK ose IA (e deklaruar si 
një nga shqetësimet) ka dekurajuar shkollat që të vazhdo-
jnë zbatimin e ciklit të SC, duke ndikuar edhe në planet e 
përmirësimit, të cilat nuk janë përgatitur si duhet dhe rreg-
ullisht nga të gjitha shkollat.

• Disa nga sfidat e hasura gjatë procesit të VV përfshijnë:
- Angazhimi i kufizuar i mësimdhënësve në procesin e VV, 

veçanërisht kur kërkohen të dhëna / sqarime shtesë 
nga Koordinatori për SC;

- Paqartësi se si të përfshihet komuniteti i biznesit;
- Pjesëmarrje e kufizuar e nxënësve në procesin e VV;
- Mungesa e instrumenteve për mbledhjen e të dhënave 

(p.sh. pyetësorë për nxënës, prindër, modalitetet dhe 
protokollet për përfshirjen e komunitetit të biznesit në 
proces, etj.)
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• Përfshirja dhe kontributi i aktorëve kryesorë në procesin e 
VV nuk konsiderohet e kënaqshme. VV bëhet kryesisht me 
pjesëmarrjen e mësimdhënësve (përmes Aktiveve Profesio-
nale), menaxhmentit të shkollës dhe, në një farë mase, të 
nxënësve (përmes pyetësorëve të aplikuar, megjithëse nuk 
janë zbatuar kritere specifike të përzgjedhjes së nxënësve). 
Angazhimi dhe kontributi i mësimdhënësve dhe menaxh-
mentit të shkollës në proces është i moderuar, ndërsa kon-
tributi i nxënësve vlerësohet i ulët (kryesisht për shkak të 
mungesës së qasjes së duhur për të siguruar pjesëmarrjen 
e tyre). Pjesëmarrja e komunitetit të biznesit mungon plotë-
sisht për shkak të mungesës së udhëzimeve dhe instru-
menteve për përfshirjen e tyre në procesin e vetëvlerësimit.

• Në lidhje me cilësinë e raporteve të vetëvlerësimit, shkollat 
janë të vetëdijshme që raportet nuk pasqyrojnë plotësisht 
performancën / situatën reale të shkollës, për shkak të 
sfidave të hasura (shih më lart) dhe për shkak të mungesës 
së një kulture të SC në nivelin e shkollës. Ekziston një dozë 
e formalitetit në zbatimin e procesit të vetëvlerësimit për të 
përmbushur një kërkesë, por nuk i kontribuon vërtet ndërti-
mit të një kulture të cilësisë.

• Lidhur me procedurat e ndjekura në realizimin e VV të tyre, 
shkollat kryesisht ndjekin procedurat e përcaktuara nga 
AKK; disa prej tyre (3 nga 20 shkolla) kohët e fundit kanë 
përgatitur RVV bazuar në procedurat që janë zhvilluar nga 
MASHT për SC në arsimin e përgjithshëm. Një qasje e unifi-
kuar për vlerësimin e shkollës në të gjitha shkollat e mesme 
të larta konsiderohet nga shkollat profesionale si më e për-
shtatshme.

• Përgatitja e planeve të përmirësimit është e integruar në 
procesin e vetëvlerësimit, prandaj planet e përmirësim-
it përgatiten nga shumica e shkollave dhe pasqyrohen në 
Planin Zhvillimor të Shkollave, i cili azhurnohet në bazë 
vjetore. Sidoqoftë, shumica e shkollave konsiderojnë se 
planet e tyre të përmirësimit nuk adresojnë sa duhet pikat 
e dobëta të identifikuara me VV.

• Niveli i zbatimit të planeve të përmirësimit konsiderohet 
i ulët nga 19 prej 20 shkollave. Përgjegjës për zbatimin e 
planit të përmirësimit të shkollës në nivelin e shkollës kon-
siderohen Koordinatorët e SC, Aktivet Profesionale dhe me-
naxhmenti i shkollës. Faktorët e jashtëm që ndikojnë neg-
ativisht në zbatimin e planeve të përmirësimit të shkollës 
konsiderohen (a) mbështetja e kufizuar nga DKA-të, dhe (b) 

mungesa e politikave përkatëse të arsimit dhe financimit që 
adresojnë sfidat në lidhje me SC në shkollat profesionale.

• Sfidat kryesore që hasen nga shkollat profesionale, përf-
shijnë:
- mungesa e materialeve mësimore,
- buxhet i kufizuar për pajisjet dhe materialet shpenzu-

ese,
- mundësi të kufizuara për organizimin e praktikës profe-

sionale në vendin e punës,
- kurrikulat për lëndët profesionale nuk përputhen me 

standardet e profesionit,
- kurrikulat për lëndët e përgjithshme nuk janë relevante 

për profilet përkatëse,
- mundësi të kufizuara për ZhP të vazhdueshëm për më-

simdhënës / instruktorë,
- mungesa e informimit adekuat për kushtet dhe kriteret 

për aktivitetin ekonomik të shkollave profesionale dhe 
për mundësitë e shfrytëzimit të të hyrave që gjenerojnë,

- autonomia, fleksibiliteti dhe mbështetja e pam-
jaftueshme, si dhe fondet e kufizuara  për të përshtatur 
shpejt ofertën e tyre të aftësimit me ndryshimin e nevo-
jave të tregut të punës.

Gjetjet kryesore nga analiza e proceseve të SC në QAP zbulo-
jnë si më poshtë:

• Koordinatori për Sigurim të Cilësisë emërohet nga QAP në 
përputhje me kërkesat e akreditimit të AKK. Pozita kompen-
sohet me orë të trajnimit. Detyra kryesore e Koordinatorit 
për SC është të lehtësojë procesin e VV, të marrë pjesë në 
komisionin për vlerësimin e kandidatëve dhe të ndihmojë 
Drejtorin në përgatitjen e RVV.

• Procesi i vetëvlerësimit realizohet çdo vit nga të gjithë 
QAP-të bazuar në kërkesat dhe procedurat e vendosura nga 
AKK-ja. RVV dorëzohet në AKK dhe në APRK. Zakonisht, nuk 
pranojnë informata kthyese në raportet e tyre të vetëvlerë-
simit (përfshirë planet e përmirësimit) nga AKK-ja dhe as 
nga APRK-ja. QAP supozojnë se RVV-të e tyre shqyrtohen 
(a) nga AKK për të ndjekur procesin e përmirësimit të cilë-
sisë kur ata aplikojnë për validimin e programeve të reja të 
trajnimit dhe (b) nga APRK për të planifikuar mbështetjen 
financiare bazuar në nevojat e identifikuara nga QAP.
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• Aspekti më sfidues i procesit të VV konsiderohet mbledhja 
e të dhënave dhe vlerësimi i programeve të trajnimit (përf-
shirë performancën e trajnerëve) për shkak të tendencës 
së trajnerëve të përfshirë në vlerësim për të shmangur rex-
histrimin e provave të performancës së dobët të kolegëve 
të tyre.

• Kultura e SC nuk është e ndërtuar dhe ekziston një dozë 
formaliteti në zbatimin e procesit të vetëvlerësimit për të 
përmbushur një kërkesë; si rezultat, procesi nuk i kon-
tribuon vërtet ndërtimit të kulturës së cilësië.

• Pjesëmarrja e kandidatëve në procesin e vetëvlerësimit 
sigurohet përmes mundësisë që ju ofrohet për vlerësimin e 
cilësisë së programit të trajnimit.

• Pjesëmarrja e komunitetit të biznesit nuk është e kën-
aqshme. Zakonisht kjo është siguruar përmes Bordeve 
Këshilldhënëse por këto Borde nuk janë funksionale që prej 
disa vitesh. Modalitetet e tjera për përfshirjen e bizneseve 
në procesin e VV nuk janë kërkuar.

• Në lidhje me cilësinë dhe relevancën, e programeve të tra-
jnimit, QAP-të kanë harmonizuar programet e tyre me stan-
dardet e profesionit për 6 nga 35 kualifikimet që ofrojnë. 
Këto programe janë gjithashtu të validuara. 29 kualifikimet 
tjera nuk janë të validuara, kryesisht sepse mungojnë stan-
dardet e profesionit për ato profile (për 19 kualifikime) ose 
QAP janë në proces të përafrimit të planprogrameve të tyre 
me SP (për 10 kualifikime).

• Sfidat kryesore të hasura nga QAP përfshijnë si më posh-
të:
- Ritmi i ngadaltë i zhvillimit të sistemit operativ ndikon në 

dinamikën e zhvillimit të kurrikulës në QAP;
- Kufizimet buxhetore kufizojnë kapacitetin e trajnimit të 

QAP-ve (përfshirë rritjen e numrit të trajnerëve), si dhe 
investimet në punëtoritë dhe pajisjet e trajnimit;

- Mungesa e një dokumenti rregullator që do t’u 
mundësonte QAP-ve të gjenerojnë të ardhura duke shi-
tur mallra dhe shërbime.  
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5. Rekomandimet
5.1. Mbyllja e boshllëqeve dhe mospërputhjeve në kornizën ligjore dhe 

të politikave për SC në AAP

109.  Në përputhje me rekomandimet e ETF për politikat për zhvillimin e kapitalit njerëzor në Kosovë (ETF, 2019)

Sigurimi i cilësisë tejkalon procedurat dhe qasjet teknike për 
të parë nëse kualifikimet ose proceset e validimit dhe / ose 
akreditimit janë të përshtatshme për qëllimin e tyre. Sigurimi 
efektiv i cilësisë nënkupton një kulturë të SC dhe një qasje në 
shumë nivele për menaxhimin e cilësisë, që përfshin të gjithë 
aktorët e duhur, prandaj rregullimet e SC në nivelin e sistemit 
dhe ofruesve të AAP duhet të rregullohen dhe konsolidohen. 
Në këtë aspekt:

• Ligji për AAP mund të shndërrohet në një legjislacion të 
mirëfilltë që rregullon të gjitha funksionet e sistemit të AAP-
së në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Mund të mbulojë AAP 
për të gjitha grupet e synuara në faza të ndryshme të jetës 
së njerëzve, që ofrohet në forma të ndryshme dhe nga of-
rues të ndryshëm publikë, privatë ose të tjerë dhe që shpie 
në nivele të ndryshme të kompetencës. Institucionet e ar-
simit dhe aftësimit profesional mund të ndajnë burimet. Një 
ligj i rishikuar i AAP mund të absorboj edhe dispozitat e Ligjit 
mbi arsimin dhe trajnimin e të rriturve109; 

• Korniza Kombëtare e Kualifikimeve pranon një sistem më 
të gjerë të SC në AAP, dhe kjo qasje duhet të mbështetet 
nga korniza ligjore. Për të siguruar një ekuilibër midis qa-
sjes kontrolluese dhe qasjes zhvillimore në SC, do të duhet 
të përcaktohet qëllimi dhe roli i çdo mekanizmi të jashtëm 
për SC, pavarësisht nëse përqendrimi është në monitorim-
in e cilësisë së shërbimeve, kontrollimin e funksionimit të 
sistemit ose mbështetjen e zhvillimit të shërbimeve cilësore. 
Në këtë drejtim, përderisa fokusi i AKK (dhe AKA) është në 
kontrollin e cilësisë përmes SC së kualifikimeve (akreditimi, 
validimi, verifikimi i vlerësimit dhe dhënia e kualifikimeve 
të aprovuara), fokusi i MASHT / IA, AAAPARr, DKA-ve dhe 
APRK-së duhet të të jetë në përmirësimin e cilësisë, përmes 
monitorimit dhe mbështetjes së proceseve të SC në siste-
min e AAP. Kjo do të siguronte përafrimin e proceseve të 
SC që i përkasin pjesëve të ndryshme të sistemit, duke 

treguar se si elementet e ndryshme të sistemit plotësojnë 
njëri-tjetrin drejt një qasje sistemore dhe gjithëpërfshirëse 
të sigurimit të cilësisë. Kjo qasje do të duhej të shtjellohet 
më tej në KKK (ose në KKSC), dhe të pasqyrohet në Ligjin 
për AAP, si dhe në Udhëzimet Administrative që rregullojnë 
SC në arsimin e përgjithshëm dhe AAP. 

• Meqenëse akreditimi deri më sot ka qenë vullnetar, proce-
durat për një akreditim të përkohshëm të të gjitha shkollave 
profesionale që nuk kanë pasur ndonjë mundësi për të mar-
rë një vlerësim të jashtëm do të duhet të përcaktohen nga 
MASHT dhe AKK, me qëllim që të mundësojnë një proces: 

• Meqenëse akreditimi deri më sot ka qenë vullnetar, proce-
durat për një akreditim të përkohshëm të të gjitha shkollave 
profesionale që nuk kanë pasur ndonjë mundësi për të mar-
rë një vlerësim të jashtëm do të duhet të përcaktohen nga 
MASHT dhe AKK, me qëllim që të mundësojnë një proces:
- të thjeshta- për të përballuar një numër të madh të 

akreditimeve brenda një afati kohor të arsyeshëm,
- të besueshme- për të arritur besimin e palëve të intere-

suara në institucionet e AAP, dhe
- të përballueshme- në mënyrë që të mund të absorbohet 

nga buxheti i MASHT-it.  

• Parimet, kriteret dhe treguesit e cilësisë në KKSC duhet të 
thjeshtohen, të bazohen në rezultate dhe të harmonizohen 
më mirë me EQAVET.

• Funksionet e SC në shkolla do të duhej të institucionalizo-
hen dhe rregullohen nga legjislacioni përkatës, përfshirë: 
pozitën e Koordinatorit për Sigurim të Cilësisë, detyrat dhe 
përgjegjësitë e menaxhmentit të shkollave, organeve  dre-
jtuese si dhe Aktiveve Profesionale. 
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5.2. Adresimi i sfidave kryesore të shkollave profesionale dhe QAP 

Në lidhje me sfidat kryesore që hasin shkollat profesionale, 
çështjet e mëposhtme duhet të merren parasysh:
• Mungesa e aftësive themelore pas përfundimit të arsim-

it të mesëm të ulët nuk i pajis të rinjtë e Kosovës për të 
mësuar më vonë dhe për të punuar, prandaj do të duhet 
të mbështetet zbatimi i plotë i Kornizës së Kurrikulës për 
arsimin parauniversitar. Korniza e Kurrikulës bazohet në 
kompetenca dhe, në këtë drejtim, përputhet me Kornizën 
Kombëtare të Kualifikimeve. Por, që qasjet e reja të zënë 
rrënjë, kurrikulat bërthamë për gjithë sistemin e arsimit 
parauniversitar duhet të përputhen plotësisht me Kornizën 
e Kurrikulës për Arsimin Parauniversitar dhe me KKK, duhet 
të sigurohen materiale adekuate për mësimdhënie dhe më-
simnxënie, ndërsa ZhP i mësimdhënësve të intensifikohet 
në të gjitha modalitetet e tij.

• Korniza e Kurrikulës për AAP kishte për qëllim të shërbente 
si një dokument ombrellë për rregullimin e sistemit të AAP 
dhe do të ishte dashur të udhëhiqte procesin e zhvillimit 
të kurrikulave për profilet e profesionit. Prandaj, finalizimi 
dhe miratimi i saj janë të një rëndësie thelbësore. Kurriku-
lat për profilet e profesionit duhet të pasqyrojnë filozofinë e 
Kornizës së Kurrikulës për Arsimin Parauniversitar të shpre-
hur përmes parimeve të saj, duhet të udhëhiqen nga Korni-
za e Kurrikulës për AAP dhe të jenë në përputhje të plotë me 
KKK dhe standardet e profesionit. Praktika në ndërmarrje 
për të promovuar mësimin e bazuar në vend pune duhet të 
bëhen pjesë integrale e kurrikulës së AAP.

• Ofruesit e arsimit dhe aftësimit profesional do të duhej të 
kenë një shkallë të përshtatshme të autonomisë, fleksibi-
litetit, mbështetjes dhe financimit për të përshtatur shpejt 
ofertën e tyre të trajnimit me ndryshimin e nevojave të tre-
gut të punës. 

• Modalitetet për stimulimin e bizneseve për një bashkëpun-
im të strukturuar me shkollat duhet të hulumtohen dhe ske-
mat për realizimin e praktikës profesionale në ndërmarrje 
duhet të rregullohen në nivel kombëtar. Qëllimi duhet të 
jetë që skema të tilla të sigurojnë përfitime maksimale për 
praktikantët në drejtim të rritjes së aftësive dhe përvojës së 
tyre të punës. 

• Për të adresuar çështjen e burimeve të dobëta të ofruesve 
të AAP, një strategji është të mbështeten shkollat në ush-
trimin e autonomisë së tyre për gjenerimin e të ardhurave 
përmes mjeteve të reja të menaxhimit, udhëzimeve dhe 
ndërtimit të kapaciteteve, zhvillimit të sistemeve të menax-
himit të bazuar në kompjuter (kontabilitet, raportim) . Au-
tonomia financiare e shkollave (për shpenzimet e buxhetit) 
gjithashtu do të duhet të zgjerohet dhe zbatimi i saj të mon-
itorohet dhe mbështetet.

• Licenca e karrierës për mësimdhënës duhet të lidhet me 
zhvillimin profesional të mësimdhënësve të AAP dhe duhet 
të vihen në dispzicion oferta përkatëse të ZHPM. Programet 
e ZHPM që janë zhvilluar nga donatorët duhet të merren në 
konsideratë. ZHPM duhet të lidhet me kurrikulat që bazo-
hen në kualifikime me cilësi të siguruar, duke përmbushur 
kriteret e AKK. ZhPM me bazë shkollore duhet të rregullo-
het dhe promovohet në shkollat profesionale. 

• Vlerësimi i performancës së drejtorëve të shkollës duhet të 
përfshijë gjithashtu vlerësimin e performancës së tyre në 
mbështetjen dhe menaxhimin e proceseve të SC. 

• Procesi i zhvillimit dhe miratimit të standardeve të profe-
sionit duhet të përshpejtohet. 

• Qasja e integruar e planifikimit midis MASHT-DKA-Shkol-
la do të duhej të forcohet dhe përdoret për të ndikuar në 
alokimin e buxhetit dhe rishikimin e formulës financiare.

• Bashkëpunimi midis MASHT / AAAPARr dhe MPMS / EARK 
do të duhej të forcohet. Zhvillimi i një kornize bashkëpunimi 
do të kontribuonte në këtë qëllim.

• Mundësitë për ndërlidhje dhe shkëmbim të informacionit 
ndërmjet SMIP dhe SMIA, administratës tatimore, trustit 
pensional dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës do të 
duhej të hulumtohen.

• Nevojitet angazhim i shtuar nga MASHT për t’i prioritizuar 
ndërhyrjet për SC në shkollat profesionale dhe për të ud-
hëhequr koordinimin e donatorëve drejt zbatimit të këtyre 
prioriteteve.
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5.3. Konsolidimi i sigurimit të cilësisë në nivelin e sistemit

110.   Pa nënvlerësuar pyetjen “si”, e theksuar specifikisht në KKSC për AAP, është e një rëndësie kritike të zhvillohet një kulturë e të pyeturit “pse” pasi çon në një informacion shumë të 
dobishëm i cili mund të përdoret për të përmirësuar praktikën.

• Bashkimi i Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe Autorite-
tit Kombëtar të Kualifikimeve nën një ombrellë do të ishte 
në linjë me tendencën që SC të mbuloj të gjitha nivelet dhe 
llojet e kualifikimeve dhe do të reflektonte besim dhe qën-
drueshmëri të procesit të çertifikimit.

• Mandati i AKK duhet të mbulojë edhe SC në nivel të sistemit 
të AAP-së, duke u përqëndruar tek ofruesit e akredituar. Kjo 
do të nënkuptonte:
- monitorimin dhe raportimin sistematik të cilësisë së AAP 

midis ofruesve të akredituar, bazuar në treguesit e EQA-
VET;

- analizën e rezultateve të vlerësimit dhe ofrimin e reko-
mandimeve për përmirësim tek autoritetet përkatëse 
(p.sh. për MASHT në lidhje me rezultatet e vlerësimit 
të shkollave profesionale, për APRK-në për vlerësimin e 
QAP) dhe në KAAPARR.

• Kapaciteti i Inspektoratit të Arsimit dhe Drejtorive Komu-
nale të Arsimit do të duhet të forcohet për të mbështetur 
përmirësimin e cilësisë në shkollat profesionale. Udhëzues 
të vecantë për rolin e IA dhe DKA në SC në shkollat profesio-
nale duhet të hartohen.

• Mundësitë për aplikimin e vlerësimeve të jashtme ndërmjet 
shkollave profesionale dhe ofruesve tjerë të AAP do të duhej 
të hulumtohen.

• Detyrat dhe funksionet specifike të AAAPARr duhet të për-
caktohen për të siguruar zbatimin e politikave të AAP-së 
nga një perspektivë e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe 

SC në shkollat profesionale dhe Qendrat e Kompetencës. 
Monitorimi dhe raportimi sistematik mbi cilësinë e AAP në 
shkollat profesionale dhe Qendrave të Kompetencës, duke 
përdorur treguesit e EQAVET, do të duhej të jenë pjesë e 
funksioneve të saj. Për më tepër, pasi që Bordi Drejtues i 
AAAPARr ka të njëjtin përfaqësim institucional si përbërja e 
KAAPARR, miratimi i standardeve të punës mund të mbulo-
het nga Këshilli Drejtues i AAAPARr.

• Përveç monitorimit të procedurave dhe proceseve të ap-
likuara nga QAP-të, APRK do të duhej të bëj vlerësimin e 
jashtëm të QAP-ve, me synimin për të kontrolluar cilësinë 
e proceseve të VV, për të identifikuar mospërputhjet dhe 
për të planifikuar veprimet e nevojshme për të mbështe-
tur QAP-të në ndërtimin e një kulture të cilësisë. Rishikimi 
dhe informatat kthyese për RVV-të e QAP-ve gjithashtu do 
t’i kontribuonin këtij qëllimi. Së fundmi, një raport vjetor i 
konsoliduar, bazuar në raportet e vetëvlerësimit të QAP-ve, 
do të duhej të përgatitej dhe të përdorej për analizën e sit-
uatës dhe për planifikimin e mbështetjes së nevojshme për 
QAP-të.

• Roli i KAAPARR do të duhej të rishikohej në Ligjin për AAP 
dhe të rregullohet si një organ ekspertësh me funksion 
këshilldhënës për AAP, në kuadër të Zyrës së Kryeministrit. 
Monitorimi dhe analiza sistematike e cilësisë së AAP (ba-
zuar në raportet e AKK-së, AAAPARr-së dhe APRK-së) për të 
informuar dhe lehtësuar politikëbërjen strategjike në fus-
hën e AAP dhe planifikimin e intervenimeve të nevojshme 
në nivel nacional, do të duhej të ishin pjesë e funksioneve 
të tij. 

5.4. Mbështetja efikase për proceset e brendshme të sigurimit të cilësisë 

Ndërtimi i kapacitetit të një institucioni për vet-monitorim dhe 
vet-vlerësim ka nevojë për një fokus gjithëpërfshirës dhe afatg-
jatë, të shoqëruar me burimet dhe mbështetjen e duhur. Kultu-
ra e SC-së duhet të kultivohet gradualisht110 dhe ofruesit e AAP 

duhet të kuptojnë rëndësinë e proceseve të SC, si dhe të jenë 
të përgatitur për t’i zbatuar në mënyrë efektive këto procese. 
Prandaj, për shkollat profesionale:
• Aktivitetet e vazhdueshme dhe mbështetja e vazhdueshme 
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për zhvillimin profesional të Koordinatorëve të SC do të 
duhet të vihen në dispozicion nga AKK, MASHT dhe DKA. 
Kjo do të përfshinte gjithashtu monitorim të ngushtë të pro-
ceseve të brendshme të SC nga DKA, rishikim të rregullt 
dhe informata kthyese për RVV-të e tyre, si dhe trainim dhe 
këshillim të vazhdueshëm për Koordinatorët e SC dhe dre-
jtorët e shkollave. Në këtë drejtim, do të duhet të mundëso-
hen edhe aktivitete për ngritjen e kapacitetit të Koordina-
torëve për SC në DKA.

• Ndërtimi i ‘Komuniteteve për të mësuar së bashku’ për SC 
(në nivelin komunal dhe qendror) do të kontribuonte në ZHP 
të Koordinatorëve për SC dhe në avancimin e proceseve të 
SC. Identifikimi dhe promovimi i praktikave të mira do të 
duhej të promovohej dhe të mbështetet nga DKA-të dhe 
MASHT / IA. Duhet të sigurohen udhëzime dhe instrumen-
tet e nevojshme për DKA-të dhe MASHT / IA për të lehtësuar 
dhe mbështetur këto procese.

• Nevojitet angazhim më i lartë i menaxhmentit të shkollës 
për të promovuar një kulturë të SC, për të mobilizuar dhe 
inkurajuar personelin për të marrë pjesë aktive dhe për 

të kontribuar në procesin e VV, për të konsoliduar me-
kanizmat e bazuar në shkollë për SC dhe për të siguruar 
kushtet themelore të punës për Koordinatorët e SC (të 
tilla si hapësirë për zyre dhe pajisje të duhura). Roli i tyre 
është thelbësor për zhvillimin e një ambienti mësimor ku 
mësuesit pranojnë që VV është pjesë e detyrave të tyre të 
përditshme, është pjesë e rolit të mësimdhënies dhe duhet 
t’i jepet rëndësia e njëjtë si të gjitha aspekteve  tjera të pro-
cesit të mësimdhënies dhe të të nxënit.

• Duhet të sigurohen aktivitete të zhvillimit profesional për të 
forcuar rolin e menaxhmentit të shkollës në kryerjen e funk-
sioneve të tij në lidhje me proceset e SC.

• Udhëzime dhe orientime shtesë për proceset e brendshme 
të SC duhet të vihen në dispozicion, duke u përqëndruar në 
proceset dhe instrumentet e mbledhjes së të dhënave.

• Vëmendja specifike për të siguruar perspektivën e nx-
ënësve dhe punëdhënësve në procesin e VV është kritike 
për të siguruar që cikli i cilësisë të funksionojë në mënyrë 
efektive.

Për Qendrat e Aftësimit Profesional:
• Aktivitetet e vazhdueshme për zhvillimin profesional të Koor-

dinatorëve për SC duhet të jenë në dispozicion nga AKK dhe 
APRK. Kjo do të përfshinte gjithashtu një monitorim të afërt 
të proceseve të SC nga APRK, duke përfshirë rishikimin e 
RVV-ve, si dhe trajnime dhe udhëzime të vazhdueshme për 
të adresuar sfidat e hasura. 

• Vëmendje e shtuar duhet t’i kushtohet përfshirjes së 
punëdhënësve në procesin e VV. 

• Identifikimi dhe promovimi i praktikave të mira, si dhe le-
htësimi i shkëmbimit të përvojave midis QAP-ve gjithashtu 
do të kontribuojnë në avancimin e proceseve në QAP dhe 
rritjen e kapacitetit të Koordinatorëve të SC.

• Vlerësimi i programeve trajnuese nga pjesëmarrësit / kan-
didatët duhet të bëhet edhe në fund të programit të tra-
jnimit. Përderisa vlerësimi i kryer në mes të programit të 
trajnimit mund të shërbejë për të rregulluar dhe përshtatur 
programet përkatëse, vlerësimi në fund të programit do t’i 
shërbente më mirë procesit të VV të QAP-ve. 

• Përderisa ka progres në zhvillimin e aftësive të ndërmarrë-
sisë, në kuadër të programeve trajnuese të QAP-ve duhet të 
sigurohet një mbulim më i mirë i aftësive të buta, çështjeve 
të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe aftësive dixhitale. 
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Shtojca 1: Parimet e sigurimit të cilësisë për kualifikimet që janë pjesë e kornizave 
ose sistemeve kombëtare të kualifikimeve referuar Kornizës Evropiane të 

Kualifikimeve (KORNIZA EVROPIANE E KUALIFIKIMEVE) 

Të gjitha kualifikimet në një nivel të KEK duhet të konfirmojnë cilësinë për të rritur besimin në cilësinë dhe nivelin e tyre.

Në përputhje me rrethanat kombëtare dhe duke marrë parasysh ndryshimet sektoriale, sigurimi i cilësisë së kualifikimeve në një nivel 
të KEK duhet të:
1. adresojë disejnimin e kualifikimeve si dhe zbatimin e qasjes së bazuar në rezultate të të nxënit;
2. sigurojë vlerësim të vlefshëm dhe të besueshëm, në përputhje me standardet e bazuara në rezultatet e të nxënit, dhe të adresojë 

procesin e çertifikimit;
3. përbëhet nga mekanizma dhe procedura reaguese për përmirësim të vazhdueshëm;
4. përfshijë të gjitha palët përkatëse të interesit në të gjitha fazat e procesit;
5. përbëhet nga metoda të vazhdueshme vlerësimi, duke shoqëruar vetëvlerësimin dhe vlerësimin e jashtëm;
6. jetë pjesë integrale e menaxhimit të brendshëm, përfshirë aktivitetet e nënkontraktuara, të organeve që lëshojnë kualifikime për një 

nivel të KEK;
7. bazohet në objektiva, standarde dhe udhëzime të qarta dhe të matshme;
8. mbështetet nga burimet e duhura; 
9. përfshinë rishikim të rregullt të organeve ekzistuese ose agjencive të monitorimit të jashtëm, që bëjnë sigurimin e cilësisëë;
10. përfshinë qasjen elektronike të rezultateve të vlerësimit.
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Shtojca 2: EQAVET - Kriteret e cilësisë dhe treguesit përshkrues
Planifikimi pasqyron një vizion strategjik të 
ndarë me palët përkatëse të interesit dhe 
përfshin qëllime / objektiva, veprime dhe 
tregues të qartë

Treguesit përshkrues në nivelin e 
sistemit të AAP

Qëllimet / objektivat afatmesme dhe afat-gjata të AAP lidhen 
me qëllimet evropiane.

Palët e interesuara marrin pjesë në përcaktimin e qëllimeve 
dhe objektivave të AAP në nivele të ndryshme.

Synimet përcaktohen dhe monitorohen përmes treguesve 
specifik (kriteret e suksesit).

Janë krijuar mekanizma dhe procedura për të identifikuar nev-
ojat për trajnim.

Është hartuar një politikë informacioni për të prezantuar  re-
zultatet e cilësisë, sipas kërkesave kombëtare / rajonale të 
mbrojtjes së të dhënave.

Standardet dhe udhëzimet për njohjen, validimin dhe çertifi-
kimin e kompetencave të individëve janë përcaktuar.

Treguesit përshkrues në nivelin e ofruesit AAP

Qëllimet/objektivat e politikave evropiane, kombëtare dhe ra-
jonale të AAP-së pasqyrohen në caqet lokale të vendosura nga 
ofruesit e AAP.

Përcaktohen dhe monitorohen synime / objektiva dhe caqe të 
qarta .

Konsultimi i vazhdueshëm me aktorët përkatës bëhet për të 
identifikuar nevojat specifike lokale / individuale.

Përgjegjësitë në menaxhimin dhe zhvillimin e cilësisë janë 
caktuar në mënyrë të qartë.

Ekziston një përfshirje e hershme e stafit në planifikim, përf-
shirë planifikimin në lidhje me zhvillimin e cilësisë.

Ofruesit planifikojnë iniciativa bashkëpunimi me ofruesit e 
tjerë të AAP.

Palët e interesuara marrin pjesë në procesin e analizimit të 
nevojave lokale.

Ofruesit e AAP kanë një sistem të qartë dhe transparent të 
sigurimit të cilësisë.

Planet e zbatimit hartohen në konsultim me 
palët e interesit dhe përfshijnë parime të 
qarta

Treguesit përshkrues në nivelin e 
sistemit të AAP

Planet e zbatimit përcaktohen në bashkëpunim me partnerët 
socialë, ofruesit e AAP

dhe palët e tjera të interesit në nivele të ndryshme.

Planet e zbatimit marrin në konsideratë burimet e nevojshme, 
kapacitetin e përdoruesve si dhe mjetet dhe udhëzimet e nev-
ojshme për mbështetje.

Udhëzimet dhe standardet janë hartuar për zbatim në nivele 
të ndryshme.

Planet e zbatimit përfshijnë mbështetje specifike drejt trajnim-
it të mësimdhënësve dhe trainerëve.

Përgjegjësitë e ofruesve të AAP në procesin e zbatimit përsh-
kruhen në mënyrë të qartë dhe bëhen transparente.

Një kornizë kombëtare dhe / ose rajonale për SC është hartu-
ar dhe përfshin udhëzime dhe standardet e cilësisë në nivelin 
e ofruesve të AAP për të promovuar përmirësimin e vazhdue-
shëm dhe vetë-rregullimin.

Treguesit përshkrues në nivelin e ofruesit AAP

Burimet janë alokuar dhe shpërndarë në mënyrë të për-
shtatshme për të arritur objektivat e përcaktuara në planet e 
zbatimit.

Partneritetet përkatëse dhe gjithëpërfshirëse mbështeten në 
mënyrë të qartë për të zbatuar veprimet e planifikuara.

Plani strategjik për zhvillimin e kompetencave të stafit 
specifikon nevojën për trajnim të mësimdhënësve dhe tra-
jnerëve.

Stafi ndërmerr trajnime të rregullta dhe zhvillohen

bashkëpunim me aktorët relevantë të jashtëm për të mbështe-
tur ndërtimin e kapaciteteve dhe

përmirësimin e cilësisë. 
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Vlerësimi i rezultateve dhe proceseve bëhet 
rregullisht dhe bazohet në matje

Treguesit përshkrues në nivelin e 
sistemit të AAP

Është hartuar një metodologji për vlerësimin e cilësisë, që 
përfshin vlerësimin e brendshëm dhe të jashtëm.

Përfshirja e palëve të interesuara në procesin e monitorimit 
dhe vlerësimit është dakorduar dhe përshkruar qartë.

Standardet dhe proceset kombëtare / rajonale për përmirë-
simin dhe sigurimin e cilësisë janë relevante dhe proporciona-
le me nevojat e sektorit.

Sistemet i nënshtrohen vetëvlerësimit, rishikimit të brend-
shëm dhe të jashtëm, sipas nevojës.

Zbatohen sisteme të paralajmërimit të hershëm.

Zbatohen treguesit e performancës.

Bëhet mbledhja e të dhënave përkatëse, të rregullta dhe ko-
herente, në mënyrë që të matet suksesi dhe të identifikohen 
fushat për përmirësim.

Metodologjitë e duhura të mbledhjes së të dhënave
janë ideuar.

Treguesit përshkrues në nivelin e ofruesit AAP

Vetëvlerësimi bëhet në mënyrë periodike,

kryhet sipas rregulloreve / kornizës kombëtare dhe rajonale 
ose me iniciativën e ofruesve të AAP.

Vlerësimi dhe rishikimi mbulojnë proceset dhe rezultatet e ar-
simit, përfshirë këtu vlerësimin e kënaqësisë së nxënësit, si 
dhe performancën dhe kënaqësinë e stafit.

Vlerësimi dhe rishikimi përfshijnë mekanizma adekuat dhe 
efektivë për të përfshirë aktorët e brendshëm dhe të jashtëm.

Zbatohen sisteme të paralajmërimit të hershëm.

Rishikimi

Treguesit përshkrues në nivelin e 
sistemit të AAP

Procedurat, mekanizmat dhe instrumentet për ndërmarrjen e 
rishikimeve përcaktohen në të gjitha nivelet.

Proceset rishikohen rregullisht dhe hartohen planet e veprimit 
për ndryshime. Sistemet rregullohen në përputhje me rrethan-
at.

Informacioni mbi rezultatet e vlerësimit bëhet publikisht i dis-
ponueshëm.

Treguesit përshkrues në nivelin e ofruesit AAP

Reagimet e nxënësve mbi përvojën e tyre individuale të të më-
suarit dhe mbi mjedisin e të mësuarit dhe të mësimdhënies 
mblidhen dhe mirren në konsideratë. Së bashku me reagimet 
e mësimdhënësve, përdoren për të informuar veprimet e 
mëtejshme.

Informacioni mbi rezultatet e rishikimit është në dispozicion 
të publikut.

Procedurat mbi reagimet dhe rishikimet janë pjesë e një pro-
cesi strategjik të të mësuarit në organizatë.

Rezultatet e procesit të vlerësimit diskutohen me palët e in-
teresuara dhe vendosen plane të duhura të veprimit.
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Shtojca 3: Treguesit e EQAVET
Treguesi nr 1
Relevanca e sistemeve të sigurimit të cilësisë për ofruesit e AAP:

a) pjesa e ofruesve të AAP që aplikojnë sisteme të brendshme të sigurimit të cilësisë të përcaktuara me ligj / me iniciativë vetanake;
b) pjesa e ofruesve të akredituar të AAP.

Treguesi nr 2
Investimi në trajnimin e mësimdhënësve dhe trajnerëve:

a) pjesa e mësimdhënësve dhe trajnerëve që marrin pjesë në trajnime të mëtejshme
b) shuma e fondeve të investuara

Treguesi nr 3
Shkalla e pjesëmarrjes në programet AAP: Numri i pjesëmarrësve në programet AAP (1), sipas llojit të programit dhe kritereve 
individuale (2)

1) Për programet fillestare të arsimit dhe aftësimit: para se një nxënës të llogaritet si pjesëmarrës nevojitet një periudhë prej 6 
javësh vijimi. Për mësimin gjatë gjithë jetës: përqindja e popullsisë së pranuar në programet zyrtare të AAP.

2) Përveç informacionit bazë për gjininë dhe moshën, mund të zbatohen kritere të tjera shoqërore, p.sh. braktisësit e hershëm të 
shkollës, arritjet më të larta arsimore, migrantët, personat me aftësi të kufizuara, kohëzgjatja e papunësisë.

 
Treguesi nr 4
Shkalla e përfundimit të programeve të AAP:
Numri i personave që kanë braktisur/ përfunduar me sukses programet e AAP, sipas llojit të programit dhe kritereve individuale.

 
Treguesi nr. 5
Shkalla e punësimit nga programet e AAP:

a) destinacioni i nxënësve të AAP në një pikë të caktuar kohore pas përfundimit të trajnimit, sipas llojit të programit dhe kritereve 
individuale (3);

b) pjesa e nxënësve të punësuar në një pikë të caktuar kohore pas përfundimit të trajnimit, sipas llojit të programit dhe kritereve 
individuale (3) për proggramet fillestare të AAP: përfshirë informacionin për destinacionin e nxënësve që kanë braktisur shkollën.

 
Treguesi nr 6
Shfrytëzimi i aftësive të fituara në vendin e punës:

a) informacion mbi profesionin e marrë nga individët pas përfundimit të trajnimit, sipas llojit të trajnimit dhe kritereve individuale;
b) shkalla e kënaqësisë së individëve dhe punëdhënësve me aftësitë e fituara
 

Treguesi nr 7
Shkalla e papunësisë (4) sipas kritereve individuale
(4) Përkufizimi sipas ILO dhe OECD: individë të pa punë të moshës 15-74, që në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe janë të gatshëm për 
të filluar punën.
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Treguesi nr 8
Prevalenca e grupeve të cenueshme:

a) përqindja e pjesëmarrësve në AAP të klasifikuar si grupe të cenueshme (në një rajon ose zonë të cak-
tuar) sipas moshës dhe gjinisë;

b) shkalla e suksesit të grupeve të cenueshme, sipas moshës dhe gjinisë
 

Treguesi nr 9
Mekanizmat për të identifikuar nevojat për trajnim në tregun e punës:

a) informacion mbi mekanizmat e vendosur për të identifikuar kërkesat e ndryshueshme të tregut të 
punës, në nivele të ndryshme.

b) dëshmi të efektivitetit të tyre.

Treguesi nr 10 
Skemat e përdorura për të promovuar qasje më të mirë në AAP:

a) informacion mbi skemat ekzistuese në nivele të ndryshme;
b) dëshmi të efektivitetit të tyre
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4. Valbona Fetiu-Mjeku, ud Drejtor i Departamentit të AAP, MASHT
5. Mevlide Shamolli, Departamenti i Buxhetit-Ministria e Financave
6. Besim Avdimetaj, Drejtor i DKA në Pejë, Shef i Kolegjiumit të Arsimit, Asociacioni i Komunave të Kosovës
7. Remzi Bytyqi, Drejtor i DKA-së në Suharekë
8. Gani Ismajli, Shef i Divizionit për Sigurimin e Cilësisë, DAP-APRK
9. Besim Mustafa, Shef i Departamentit të AAP-Oda Ekonomike e Kosovës (ALLED 2 Anëtar i Bordit)
10. Shpëtim Kalludra, Shef i Divizionit për Masat Aktive të Tregut të Punës dhe Analizën e Tregut të Punës-APRK
11. Kaltrina Mulliqi, Eksperte e Sigurimit të Cilësisë, AKK
12. Milot Hasangjekaj, Ekspert i Kualifikimeve, AKK
13. Sinan Gashi, Drejtor, QAP Prizren
14. Zenullah Rrustemi, Drejtor QAP Prishtinë
15. Majlinda Decani, Koordinatore e SC, QAP Pejë
16. Zyla Duka, Koordinatore e SC, QAP Prishtina
17. Selim Mehmeti, Studiues për Standarde dhe Vlerësime, Instituti Pedagogjik i Kosovës
18. Agim Bujari, Hulumtues për AAP, Instituti Pedagogjik i Kosovës
19. Majlinda Rizvanolli, Projekti EYE
20. Osman Buleshkaj, ish-konsulent i EYE
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Shtojca 6: Lista e pjesëmarrësve në diskutimet në fokus grupe 
Data: 19.02.2020, 09:00:15:00 
Vendi: Villa Germia

Emri dhe Mbiemri Institucionet e prezentuara

1. Elvira Aliu-Shabiu SHMAT “ARBËRIA”

2. Hidajete Dimaj SHMAT “ABDYL FRASHËRI”

3. Arben Ramadani SHMT “MEHMET ISAI”

4. Lumnije Sadriu SHMT “MEHMET ISAI”

5. Xhelal Susuri SHMLT “11 MARSI”

6. Florim Metaj SHMLT “11 MARSI”

7. Valdet Kollari SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

8. Shani Cena SHMLP “SELAJDIN MULLABAZI – MICI”

9. Mete Hoxhaj SHMT “TAFIL KASUMAJ”

10. Ismet Ibrahimaj SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

11. Drita Ferati SHMT “MIT’HAT FRASHËRI”

12. Ylber Shabani SHMLT “FAN NOLI”

13. Ardian Tahiri SHMLT “FAN NOLI”

14. Arben Sufaj SHME “KADRI KUSARI”

15. Qamil Qehaja SHMLP “ANDREA DURRSAKU”

16. Sabri Braha SHMAT “ZENEL HAJDINI”

Emri dhe Mbiemri Institucionet e prezentuara

17. Agim Maliqi SHMAT “ZENEL HAJDINI”

18. Xhemshil Berisha DKA Kamenice

19. Rasim Uka SHMLT “ARKITEKT SINANI”

20. Abdullah Imeri SHMAT “ZENEL HAJDINI”

21. Nijazi Lutfiu SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

22. Muhamet Mustafa SHMP “JONUZ ZEJNULLAHU”

23. Naim Istrefi SHMLT “ARKITEKT SINANI”

24. Arbnor Kuqi SHMT “SKENDER LUARASI”

25. Hamdi Bytyqi SHMT “SKENDER LUARASI”

26. Rasim Millaku SHMPL “FEHMI AGANI”

27. Kadri Veselaj SHMPL “FEHMI AGANI”

28. Sami Heta SHMP “FEHMI LLADROVCI”

29. Gafurr Halili SHMT “PJETËR BOGDANI”

30. Anda Ethemi SHME “ALI HADRI”

31. Alisa Xharra-Thaqi SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

32. Neshet Kepuska SHMT “NEXHMEDIN NIXHA”

33. Arif Ademaj SHME “ALI HADRI”
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