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Lista e shkurtesave
BK		

Bordi Këshillëdhënës

ADA		

Agjencia Austriake e Zhvillimit

ALLED		

Harmonizimi i Arsimit dhe i Aftësimit

		

me Nevojat e Tregut të Punës

AAAPRr

Agjencia për Arsimin dhe

		

Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve

IRSAAP

Instituti i Republikës së Sllovenisë për AAP

KAAPARr

Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional

		

dhe Arsimin e të Rriturve

DAAP		

Departamenti për Arsim dhe Aftësim Profesional

APRK		

Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

KE		

Komisioni Europian

SEKAAP

Sistemi Evropian i Kredisë për Arsimin

		

dhe Aftësimin Profesional

ACALP		

Agjencia e Cilësisë për Arsimin e Lartë dhe Profesional

SCEAAP

Sigurimi i Cilësisë Evropiane në Arsimin

		

dhe Aftësimin Profesional

KEK		

Korniza Evropiane e Kualifikimeve

KEsK		

Korniza Estoneze e Kualifikimeve
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BE		

Bashkimi Europian

IAL		

Institucioni i Arsimit të Lartë

AAK		

Agjencia e Akreditimit në Kosovës

ASK		

Agjencia e Statistikave në Kosovës

PSAK		

Plani Strategjik i Arsimit në Kosovës

SFP		

Sondazhet e Fuqisë Punëtore

ABZHL		

Agjencia e Bashkëpunimit për Zhvillim e Luksemburgut

MASH		

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

DKA		

Drejtoria Komunale e Arsimit

MPMS		

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

KKK		

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

KHK		

Korniza Holandeze e Kualifikimeve

AKK		

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

KKK		

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

KPK		

Kualifikimi Profesional Kombëtar

SKK		

Standardi Kombëtar i Kualifikimeve

KSK

Korniza Sllovene e Kualifikimeve

SC		

Sigurimi i Cilësisë

KCI		

Kualifikimi i Cilësisë Irlandë

NjMP		

Njohja e Mësimit Paraprak

AAP		

Arsimi dhe Aftësimi Profesional

IAAP		

Institucioni i Arsimit dhe Aftësimit Profesional

SHP		

Shkolla Profesionale

QAP		

Qendra e Aftësimit Profesional
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1. Historiku
Ligji Kombëtar i Kualifikimeve u ratifikua nga Qeveria e Kosovës në vitin 2008. Qëllimi i ligjit është krijimi i një Sistemi Kombëtar të Kualifikimeve, bazuar në Kornizën Kombëtare të
Kualifikimeve (KKK) të rregulluar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Ligji rregullon
zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe dhënien e kualifikimeve. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve i themeluar në bazë të dispozitave të këtij ligji do të
vendosë dhe mirëmbajë një kornizë gjithëpërfshirëse të kualifikimeve dhe rregullon 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
sipas dispozitave të legjislacionit tjetër. Për më tepër, në përputhje me Ligjin e KKK, të gjithë
ofruesit e arsimit dhe aftësimit formal ose joformale, publike apo private, duhet t'i nënshtrohen procesit të akreditimit. Qendrat Publike të Aftësimit Profesional nën Ministrinë e Punës
dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) ishin ndër pionierët e parë që kaluan procesin e akreditimit,
gjë që nuk ishte rasti me Shkollat Profesionale publike. Në vitin 2013, Autoriteti Kombëtar i
Kualifikimeve (AKK) nisi procesin e referimit duke synuar të identifikojë lidhjet midis niveleve
të KKK me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK), e cila ka rezultuar në hartimin e Raportit
të referencimit. Raporti i referencimit synonte të tregonte lidhjet ndërmjet niveleve të KKK
dhe KEK duke përshkruar qartë nivelet ekzistuese të kualifikimeve që zbatohen në kuadër të
sistemit arsimor në Kosovë.
Bazuar në raportin e referencës në Kosovë të aprovuar nga KEK në 2016 dhe vendimin e
Ministrisë së Arsimit bazuar në ligjin e AAP1 për të filluar me procedurën e akreditimit, vetëm
disa Shkolla të Mesme të larta kanë qenë në gjendje të hyjnë në proces në fillim të vitit 2019.
Nga 68 shkolla AAP në Kosovë, 6 shkolla të AAP vendosën të zhbëhen përmes procedurës së
akreditimit dhe vetëm dy Qendra të Kompetencës u akredituan për të ofruar 8 kualifikime.
Ndërsa, nga shtatë shkollat e AAP-së të intervistuara si pjesë e kësaj analize, dy shkolla të
AAP-së hynë në proces dhe nuk arritën të akreditohen, dy prej tyre filluan dhe u ndalën në
mes dhe tri shkollat e fundit të AAP-së nuk aplikuan fare. Kjo ngecje vazhdon të pasqyrohet në
raportin e progresit të Vendit që Komisioni Evropian lëshon në bazë vjetore2.

1. Ligji Nr. 04/L-138 për arsimin dhe aftësimin profesional, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8676
2. Raporti i Progresit të Kosovës 2019, http://mei-ks.net/repository/docs/kosovo-report.pdf
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2. Introduction
Qëllimi i përgjithshëm i projektit "Harmonizimi i Arsimit dhe Aftësimit me Nevojat e Tregut
të Punës-ALLED Faza 2 (në tekstin e mëtejshëm ALLED2), me mbështetjen financiare
nga Bashkimi Evropian (BE) dhe bashkëfinancim nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC) është të zvogëlohet varfëria përmes rritjes së pjesëmarrjes në tregun e punës
dhe përmirësimit të punësimit për popullatën në Kosovë. Për më tepër, qëllimi specifik i
ALLED2 është fuqizimi i cilësisë dhe rëndësisë së programeve të arsimit dhe trajnimit për
tregun e punës dhe mbështetja e përshtatjes së kornizës legjislative dhe mekanizmave si
një parakusht për rritjen e punësueshmërisë. Një nga komponentët kryesorë të projektit
ALLED2 është fuqizimi i mekanizmave të sigurimit të cilësisë brenda sistemit të arsimit dhe trajnimit, si një parakusht për rritjen e punësimit dhe rëndësinë e programeve të
arsimit dhe trajnimit.
INë mënyrë që të mbështesë procesin e akreditimit, projekti ALLED 2 ka ndërmarrë një
analizë të situatës së proceseve dhe procedurave aktuale të AKK-së të vendosura për
validim / akreditim. Për më tepër, pjesë e analizës do të jetë edhe vlerësimi i aftësive dhe
kapaciteteve të ofruesve të trajnimit të AAP-së për të përmbushur kriteret për validim.
Qëllimi i kësaj analize është të mbështesë përmirësimin e zhvillimit të kualifikimeve, aranzhimet e Sigurimit të Cilësisë (SC) të institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional
dhe zhvillimi i mëtejshëm i tyre për të zbatuar kualifikime me cilësi të lartë.
Objektivat specifike të vlerësimit janë si në vijim:
• Vlerësimi i proceseve ekzistuese, procedurave dhe rregulloreve, të cilat mbështesin
/ pengojnë procesin e validimit dhe akreditimit.
• Vlerësimi i kapaciteteve të ofruesve të AAP-së për zbatimin e kualifikimeve me cilësi
të lartë.
• Vlerësimi i manualeve ekzistuese dhe udhëzuesve për validimin e kualifikimeve.
• Identifikimi i nevojave për përshtatje të instrumenteve (ekzistuese) dhe mjeteve
(shabllone, udhëzime administrative etj.)
• Identifikimi i nevojave për trajnim për stafin e ofruesve të AAP-së të caktuar për SC
dhe menaxhimin e performancës.
• Analiza e tendencave të BE-së në lidhje me validimin dhe akreditimin e provizionit
të AAP-së.
• Analiza e aftësive dhe kapaciteteve të AKK dhe institucioneve të AAP për validimin dhe zbatimin e kualifikimeve duhet të përfshijë rekomandime të duhura për
azhurnimin e gjeneratës së 2-të të Udhëzimeve 2.0 të aplikuara nga AKK.
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Ky raport fillon me përshkrimin e metodologjisë dhe kontekstit të përgjithshëm arsimor në
Kosovë, përfshirë sistemin arsimor të AAP-së dhe lidhjen e tij me KKK-në. Në përshkrim
të mëtutjeshëm KEK paraqet praktikat e zbatimit të procedurës së validimit dhe akreditimit nga katër vende të BE-së (të tilla si Irlanda, Estonia, Sllovenia dhe Holanda). Tutje
paraqiten proceset aktuale të procedurave të sigurimit dhe procedurat e vendosura për
validimin/akreditimin që lehtësohen nga AKK, përfshirë strategjitë e politikave kombëtare
dhe kornizën institucionale. Gjetjet nga korniza ligjore, praktikat e zbatimit në lidhje me
procedurën e validimit dhe akreditimit dhe kapacitetet institucionale për të kryer procedurën e validimit në Kosovë ndiqen nga rekomandimet konkrete të nxjerra nga intervistat
e kryera me palët e interesit, të cilat kanë për qëllim të mbështesin përmirësimin e procedurave në vend, për të mundësuar ofruesit e arsimit dhe trajnimit për të përmbushur
kriteret e kërkuara dhe për të zbatuar më tej kualifikimin.

3. Metodologjia
Analiza përfshiu (i) hulumtimin nga zyra dhe analizën e burimeve dytësore dhe (ii) kërkimin cilësor të bazuar në intervistat e palëve të interesit.
Hulumtimi nga zyra (desk hulumtimi) u realizua përmes rishikimit të të dhënave dytësore,
të tilla si dokumentet e politikave, korniza ligjore dhe raporte të ndryshme, duke përfshirë
rishikimin e dokumentacionit mbështetës / udhëzuesve për zbatimin e procedurës së
validimit dhe akreditimit. Fillimisht gjatë rishikimit janë marr në konsideratë:
i. dokumentet e politikave kombëtare, siç janë Strategjia Kombëtare e Zhvillimit
2016-2021, Plani Strategjik i Arsimit i Kosovës 2017-2021, Strategjia e Sigurimit të
Cilësisë për Arsimin Parauniversitar të Kosovës 2016-2021, Korniza Kombëtare e
Kualifikimeve e Kosovës (2011);
ii. dokumentet e kornizës ligjore, siç janë Ligji për Kualifikimet Kombëtare, Ligji për Arsimin Parauniversitar, Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Ligji për Arsimin
e të Rriturve, përfshirë aktet nënligjore;
iii. udhëzues të zhvilluar si verifikimi i brendshëm i vlerësimit për kualifikimet profesionale, udhëzuesi për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të cilësisë për vlerësimin e
jashtëm të AAP në Kosovë, sSigurimi i Cilësisë në institucionet e AAP, etj.
Analiza ka vazhduar me eksplorimin e trendeve globale që lidhen me procedurat e validimit dhe akreditimit nëpërmjet konsultimit të raporteve te referencimit nga katër vende
evropiane në mënyrë që të marrë një pasqyrë të institucioneve të përfshira në procesin e
validimit,akreditimit dhe praktikat e zbatimit.
Përveç hulumtimit nga zyra, u pasua me hulumtimin cilësor nëpërmjet intervistave gjysmë
të strukturuara me pyetje të hapura për palët kyçe të interesit. Më konkretisht, palët e
interesit për t'u intervistuar u ndanë në tri grupe, dhe u zhvilluan pyetësorë specifik për
secilin grup. Për shkak të rrethanave të krijuara nga situata pandemike e shkaktuar nga
Covid 19, intervistat u realizuan përmes aplikimit të një platforme virtuale në internet.
Grupet përbëheshin nga:
Grupi 1: Institucionet Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional-IAAP (Shkollat Profesionale dhe Qendrat e Aftësimit Profesional)
Pyetësori (nën aneksin 1.1) për intervistimin e Institucioneve Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional përbëhej nga tri pjesë duke marrë parasysh që brenda institucioneve
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të intervistuara ishin institucione që i’u nënshtruan (i) Procedurës së Validimit. (ii) Procedurës së Akreditimit dhe (iii) në asnjërit nga proceset. Në secilin Institucion të Arsimit dhe
Aftësimit Profesional u intervistua Koordinatori i Sigurimit të Cilësisë, ndërsa në disa Institucione të Arsimit dhe Aftësimit Profesional koordinatori i Sigurimit të Cilësisë shoqërohej
nga Drejtori i Shkollës / Drejtori i Qendrës së Aftësimit Profesional. Qëllimi i intervistave
gjysmë të strukturuara me Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional ishte rishikimi i
situatës në teren. Pyetjet e intervistës janë strukturuar ashtuqë të mirret mendimi nga institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në lidhje me vetë procesin dhe procedurën,
vështirësitë me të cilat përballen gjatë fazave të zbatimit dhe më shumë rreth qartësisë
së formularit të aplikimit, kërkesave për dokumentacionin që duhet të dorëzohet dhe dokumentacioni mbështetës - udhëzime. Artikujt e vëzhguar gjatë intervistave ishin:
• Përvoja e përgjithshme e Institucioneve të Arsimit Profesional në raport me procesin e validimit/ akreditimit;
• Sfidat me të cilat ata janë përballur gjatë përmbushjes së kritereve dhe kërkesave
të AKK, duke përfshirë mendimin e tyre mbi udhëzuesit mbështetës;
• Kapacitetet e brendshme të Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional për
të përmbushur kërkesat e AKK,
• Rekomandimet për përmirësimin e mëtejshëm të procedurës së validimit dhe
akreditimit;
Nga 20 shkolla partnere3 sdhe 4 sektorë4 të mbështetur nga projekti ALLED 2, u zgjodh
një grup i gjashtë Shkollave Profesionale partnere dhe një tjetër Shkollë Profesionale (e
shënuar më poshtë) jo-partnere e ALLED2 për krahasim. Procesi i përzgjedhjes ka pëfshirë përfaqësimin nga secila zonë gjeografike si dhe përfaqësimin e të gjithë sektorëve
të mbështetur nga projekti ALLED 2, siç janë:
• "Tafil Kasumaj"-Deçan -sektori i Prodhimit dhe Përpunimit-Mekatronikë
• "Andrea Dursaku" - Kamenica - Sektori i energjisë
• "Arkitekt Sinani" Mitrovica e Jugut - Sektori i energjisë dhe përpunimit të ushqimit
• "11 Marsi" - Prizren - Prodhimi dhe Përpunimi-Mekatronika dhe sektori i Energjisë
• "Abdyl Frasheri" - Prishtinë - Sektori i Përpunimit të Ushqimit dhe Bujqësisë
• "Jonuz Zejnullahu" - Viti - Prodhimi dhe Përpunimi-Mekatronika, Përpunimi i Ushqimit dhe sektori i Energjisë
• “Shtjefen Gjeqovi” - Prishtinë- Sektori i Prodhimit dhe Përpunimit-Mekatronikë
(shkolla jo partnere e ALLED2)
Në lidhje me Qendrat e Aftësimit Profesional (QAP), nga katër QAP partnere të projektit
3. Harta me ALLED 2 shkollat partnere, http://alled.eu/en/edu-net-2/
4. Bujqësia, përpunimi i ushqimit, prodhimi dhe përpunimi, dhe furnizimi me energji dhe furnizimi me energji
elektrike
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ALLED për një mostër u zgjodhën tre QAP. Arsyeja prapa ishte që QAP kishin përvojë më
të gjatë me akreditimin dhe validiminin e kualifikimeve. Qendrat e Aftësimit Profesional të
intervistuara ishin:
• Qendra e Aftësimit Profesional në Prizren
• Qendra e Aftësimit Profesional në Pejë
• Qendra e Aftësimit Profesional në Prishtinë
Grupi 2: Përfaqësues nga Institucionet e Nivelit Kombëtar
Fushat e diskutuara me përfaqësues nga institucione të ndryshme të nivelit kombëtar,
përmes pyetësorit të zhvilluar (nën aneksin 1.2), e kanë pasuruar hulumtimin me informacion dhe pikëpamje se si ata e shohin gatishmërinë e Institucionave publike për Arsimin
dhe Aftësimin Profesional për t'iu nënshtruar procesit të validimit dhe akreditimit. Fokusi
i intervistimit të grupit përkatës ishte të kuptohen vështirësitë/pengesat / barrierat me të
cilat përballen Institucionet Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional gjatë procesit të
validimit të kualifikimeve dhe akreditimit të institucioneve në mënyrë që të nxirren rekomandime konkrete.
Brenda këtij grupi, intervistat u kryen me:
• Drejtori i Departamentit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (DAAP) nën MASHTI;
• Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të Agjencisë për Arsimin dhe Aftësimin Profesional
dhe Arsimin për të Rriturit (AAAPRr);
• Shefi i Divizionit për Zhvillimin dhe Çertifikimin e Cilësisë nën Agjencinë e Punësimit
të Republikës së Kosovës (APRK);
• Ekspert i AAP nga projekti LuxDev (projekti i Luksenburgut)
Grupi 3: Përfaqësues nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Pyetësori për AKK (nën shtojcën 1.3) u krijua pasi të gjitha intervistat e tjera ishin kompletuar. Shqetësimet dhe sugjerimet e identifikuara nga intervistat e mëparshme u përfshinë në përmbajtjen e pyetësorit, për të kuptuar pikëpamjet e AKK mbi shqetësimet dhe
pikëpamjet e shprehura, por edhe procedurën nga të dy palët, Institucionet e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve. Intervista u zhvillua me Drejtorin e Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve.
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4. 4. Konteksti i përgjithshëm
Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), e cila publikon sondazhet tremujore të
fuqisë punëtore (SFP), raporti i fundit i publikuar për SFP në vitin 20195 tregon se Kosova
e përfundoi vitin 2019 duke regjistruar shkallën e papunësisë prej 25.7% (tabela 1). Më
hollësisht, sipas SFP 2019, në Kosovë kishte 125,305 persona të moshës 15-64 vjeç të
cilët ishin të papunë, 81,576 prej të cilëve ishin meshkuj dhe 43,729 femra (Tabela 1).
Shkalla e papunësisë ishte më e lartë tek femrat me 34.4% sesa te meshkujt me 22.6%.
Pjesa e të rinjve që nuk janë në punësim, arsim ose trajnim (NEET) përbënte 32.7% të
popullsisë së re.
Papunësia sipas gjinisë
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

34,4
25,7

22,6

Burra

Gra

Total

Tabela 1: Shkalla e papunësisë në përqindje sipas gjinisë në vitin 2019, Burimi nga SFP 2019

Shkalla më e lartë e papunësisë prej 49.4% është regjistruar tek të rinjtë e moshës 15-24
vjeç, ndërsa si në vitin 2019 shkalla e papunësisë së të diplomuarve të mesëm profesional ka rënë në 25.2% krahasuar me vitin 2018, ku 32.5% e të diplomuarve të shkollave
profesionale ishin të papunë. Ulja e përqindjes së papunësisë së të diplomuarve në shkollat e AAP thekson se ekonomia në Kosovë po bëhet nga dita në ditë më e vetëdijshme për
rëndësinë e sektorit të AAP, por situata e fundit me COVID-19 ka pasur një ndikim negativ

5. Sondazhi Fuqisë Punëtore 2019 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, https://ask.rks-gov.net/media/5412/labour-force-survey-2019.pdf
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në tregun e punës në Kosovë. Rastet e para të COVID-it u identifikuan në fillim të Marsit
dhe të dhënat e fundit nga APRK-u menjëherë në Prill kanë njoftuar një rritje të jashtëzakonshme të numrit të punëkërkuesve të rinj që arrijnë gati 40 000 mijë.
Sidoqoftë, përkundër problemeve të shkaktuara nga COVID-19, Kosova duhet të vazhdojë
reformat në sektorin e arsimit me fokus në AAP në mënyrë që të përmirësojë gjasat që të
diplomuarit të gjejnë veten në tregun e punës përmes kualifikimeve të njohura, qofshin
ato në Kosovë apo jashtë saj.
Struktura e përgjithshme e sistemit arsimor në Kosovë është përshkruar në figurën 1.
Duke parë rrugët e AAP-së, programet arsimore të ofruara nga arsimi i mesëm i lartë
profesional (ISCED 3-KKK niveli 3 & 4) çojnë në arsimin profesional post-sekondar (ISCED
4, KKK 5) pa hyrë në provimin e maturës. Përveç kësaj, ofruesit e licencuar të akredituar
nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës (AKA) ofrojnë programe terciare të ciklit të shkurtër
(ISCED 6, KKK 5).
Duke parë Qeverisjen e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP), AAP në Kosovë është
një përgjegjësi e përbashkët e dy departamenteve qeveritare, Ministria e Arsimit dhe
Shkencës(MASH) dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) (shih figurën 2).
Ndërsa, arsimi profesional është pjesë e Sistemit Arsimor të Kosovës i menaxhuar nga
MASH me gjithsej 68 shkolla me fokus në arsimin dhe aftësimin professional. Trajnimi
profesional ofrohet nga një numër ofruesish publikë dhe privatë, përfshirë kompanitë. Me
përjashtim të 6 shkollave të AAP të menaxhuara drejtpërdrejt nga Agjencia e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur (AAAPRr), të gjitha shkollat e tjera administrohen nga autoritetet komunale bazuar në Ligjin e Arsimit Parauniversitar6. Në fushën e
aftësimit profesional ekzistojnë 8 qendra të aftësimit profesional (QAP) të administruara
nga APRK, ndërsa ofruesit e tjerë, janë njësi private të pavarura. Aktorë të tjerë të rëndësishëm në qeverisjen dhe menaxhimin e sistemit të AAP janë Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (KAAPRr), Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
(AKK), Inspektorati i Arsimit, si dhe Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK).

6. LIGJI No.04/L –032 mbi arsimin parauniversitar, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/03-ligji-per-arsimin-parauniversitar-anglisht.pdf
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Universiti
KKK 6, 7, 8 (AKA)

Arsimi dhe Aftësimi
Profesional Terciar KKK5 (AKA)

Pas Arsimit dhe Aftësimit
Profesional KKK5 (AKK)
Matura Shtetërore

Arsimi i Mesëm i
Përgjithshëm Klasat
10-12 KKK 3, 4 (AKK)

Arsimi dhe Aftësimit i Mesëm
Profesional Klasat 10-12 KKK
3, 4 (AKK)

Arsimi i Mesëm i
Ulët Klasat 6-9

Shkolla fillore, Shkolla
parafillore dhe Klasat 1-5

Niveli Parafillor
Mosha 0-5

Figura 1. Struktura e përgjithshme e sistemit arsimor dhe rrugëve të AAP-së në Kosovë

Arsimi i të Rriturve (AKK)

Tregu i Punës
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Qeveria

MASHT

MPMS

KAAPRr

Inspektorati
i arsimit

AAAPRr

DKA

CoCs

AKK

APRK

QAP-at

Shkollat AAP

Figura 2. Struktura hierarkike për menaxhimin e sistemit të AAP-së në Kosovë (Burimi: Fondacioni i
Arsimit dhe Aftësimit, Politikat për zhvillimin e kapitalit njerëzor në Kosovë, 2019,)

ONjë nga faktorët më të rëndësishëm për qeverisjen dhe menaxhimin e AAP-së është
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), i cili ka prezantuar Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në Kosovë dhe megjithëse si autoritet është i pavarur nga strukturat qeveritare,
ai ka një rëndësi të veçantë në menaxhimin dhe kontrollimin e cilësisë të ofruesve të
AAP-së. Padyshim, prezantimi dhe zbatimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK),
e udhëhequr nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve, ka sjellë masa dhe instrumente
mbështetëse dhe praktike drejt përmirësimit të cilësisë së ofruesve privatë dhe publikë të
arsimit dhe aftësimit profesional. Korniza e të mësuarit është një kornizë gjithëpërfshirëse
e të mësuarit gjatë gjithë jetës e cila synon t’i shërbejë të gjitha llojeve të konteksteve dhe
përvojave të të mësuarit. Sipas Manualit Kombëtar të Kualifikimeve nga 20117, ka gjashtë
lloje të specifikuara të kualifikimit të njohura në KKK; ndërsa përgjegjësia për menaxhimin
operacional të kornizës është e ndarë midis tri institucioneve (shih Figurën 3):
a) kualifikimet e arsimit të lartë nën përgjegjësinë institucionale të agjencisë së akreditimit të arsimit të lartë (Agjencia e Akreditimit e Kosovës), megjithëse deri më tani
7. Manuali i KKK nga viti 2011 ishte dokumenti zyrtar i vendosur gjatë periudhës kur mbaroi vlerësimi
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b)
c)
d)
e)
f)

AKA akrediton vetëm programe akademike dhe Institucionet e arsimit të lartë dhe
jo kualifikimet;
kualifikimet e arsimit të përgjithshëm nën përgjegjësinë institucionale të MASHT-it;
kualifikimet kombëtare të kombinuara të AAP / të përgjithshme nën përgjegjësinë
institucionale të AKK;
kualifikimet profesionale kombëtare nën përgjegjësinë institucionale të AKK;
kualifikimet e bazuara në standardet ndërkombëtare nën përgjegjësinë institucionale të AKK;
kualifikime të përshtatura nën përgjegjësinë institucionale të AKK;;

KORNIZA KOMBËTARE E KUALIFIKIMEVE
Menaxhimi Strategjik i Kornizës

Organi Drejtues AKK-KKK
Përfaqësues të ministrive, universiteteve, partnerëve socialë, OJQ-ve dhe sektorit privat

Menaxhimi Operativ i Kornizës
Të punuarit me parime, praktika dhe kritere të përbashkëta për funksionet kryesore

MASHT

Kualifikimet e Arsimit
të Përgjithshëm

AKK

Kualifikime profesionale të të gjitha llojeve

AKA

Kualifikimet e Arsimit të
Lartë

Puna me organizatat përgjegjëse për zhvillimin e standardeve dhe kualifikimeve.
Institucionet rregulluese të cilat ofrojnë kualifikime, vlerësojnë nxënësit dhe japin kualifikime.
Figura 3. Menaxhimi i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve, (burimi: Raporti i Referencimit KEK
Kosova 2016

Sidoqoftë, masat e ndermarrura nga ky autoritet nuk mbështeten gjithmonë nga institucionet përkatëse. Kjo është treguar edhe gjatë procesit të akreditimit të shkollave të
mesme të larta profesionale. Objektivi për të futur dhe zbatuar procesin e akreditimit
midis shkollave të mesme të larta profesionale në sektorin publik nuk është përmbushur.
Kjo ngecje vazhdon të pasqyrohet në raportin e progresit që Komisioni Evropian nxjerr në
baza vjetore8.
8. Raporti i Progresit të Kosovës 2019, http://mei-ks.net/repository/docs/kosovo-report.pdf
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Më konkretisht, roli i AKK është të:
1. përcaktojë llojet dhe nivelet e cçertifikatave dhe diplomave, të cilat do të përfshihen në KKK;
2. të miratojë kualifikimet e propozuara për përfshirje në KKK (të aprovojë rregullimin
e standardeve, vlerësimin dhe çertifikimin për secilën kualifikim në KKK);
3. akreditojë dhe monitorojë organet vlerësuese;
4. tërheq akreditimin nga IAAP të papërgjegjshme ose organet e vlerësimit, nëse
është e nevojshme
5. të kryejë sigurimin e jashtëm të cilësisë së IAAP, duke çuar në dhënien e kualifikimeve në KKK;
6. trajtojë / apelojë nga kandidatët në lidhje me vendimet e diskutueshme të vlerësimit;
7. miraton çertifikatat dhe diplomat, të lëshuara për kualifikimet e përfshira në KKK;
8. mirëmban bazën e të dhënave dhe provat e verifikueshme dokumentare të kualifikimeve në KKK, çertifikatat dhe diplomat e dhëna;
Korniza e Kualifikimeve e Kosovës siguron transparencën e sistemit, progresin,
lëvizshmërinë, etj. Është shumë e rëndësishme për qeverinë pasi që synon të përmirësojë
cilësinë e sistemit të arsimit dhe aftësimit dhe ta drejtojë atë drejt standardeve të BEsë. Korniza e Kualifikimeve e Kosovës konsiderohet si një instrument reformues dhe perceptohet si një mjet kryesor në ndërtimin dhe strukturimin e sistemit arsimor kombëtar
përmes inicimit dhe stimulimit të planprogrameve dhe rikonceptimeve të kualifikimeve
dhe promovimit të ndryshimeve institucionale.
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5. Trendet dhe proceset e
BE-së / rasti i studimit
Qëllimi kryesor i KEK është t'i bëjë kualifikimet më të lexueshme, të kuptueshme dhe të
krahasueshme nëpër vende dhe sisteme të ndryshme. Kjo është e rëndësishme për të
mbështetur lëvizjen ndërkufitare të nxënësve dhe punëtorëve dhe të mësuarit gjatë gjithë
jetës në të gjithë Evropën. KEK është i përbërë nga tetë nivelet e tij të referencës të përcaktuara përmes 3 domeneve për sa i përket rezultateve të të nxënit, d.m.th. Njohuritë,
aftësitë dhe përgjegjësia për autonomi.9
Sipas raportit të 'Inventarit Global të kornizës të kualifikimeve kombëtare rajonale dhe të
vendit 2019’10 tendencat dhe gjetjet kryesore globale nga 97 Korniza të ndryshme Kombëtare të Kualifikimeve janë:
• Trendet, të tilla si ndërkombëtarizimi, digjitalizimi, migrimi dhe lëvizshmëria, po
ndryshojnë sistemin e arsimit dhe kualifikimeve, siç i njohim ne.
• Të mësuarit digjital po përhapet në të gjithë botën, duke ndryshuar marrëdhënien
midis kualifikimeve zyrtare / tradicionale dhekredencialet digjitale.
• Koncepti i rezultateve të të nxënit (aftësitë dhe njohuritë që nxënësit marrin si rezultat i të mësuarit) po bëhet një bazë e përbashkët për pothuajse të gjitha kornizat e
kualifikimeve kombëtare dhe rajonale në të gjithë botën.
• Përhapja e KKK ka ndihmuar në validimin dhe e dijeve, aftësive dhe kompetencave të marra në një mjedis joformal.
• Kornizat e kualifikimeve dhe reformimi kanë kontribuar në një transparencë më të
madhe të sistemeve të kualifikimit dhe qasje më të mirë në mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës.
• Një sfidë e rëndësishme për vitet e ardhshme është që KKK të vazhdojnë me digjitalizimin, duke përforcuar besimin përtej kufijve kombëtar dhe rajonal.
Secili vend ka përshtatur sistemin e KKK në kontekstin e tij. Më poshtë mund të gjeni
një përmbledhje nga katër vende evropiane, se si ato zbatojnë validimin e kualifikimeve
dhe akreditimin e institucioneve si pjesë e KKK-ve me fokus në arsimin formal (Arsimit
dhe Aftësimit Profesional formal). Përzgjedhja e vendeve është bërë bazuar në historinë
e sistemit të tyre arsimor, por edhe nga aspekti i tyre gjeografike/demografik (madhësia
e vendit).

9. https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
10. Inventari global i kuadrit kombëtar të kualifikimeve rajonale dhe të vendit 2019. Vëllimi 2, https://www.
cedefop.europa.eu/files/2225_en.pdf#page=199&zoom=100,0,0
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IRLANDA: Në Irlandë, Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK) u prezantua në vitin 2003.
Përbëhet nga dhjetë nivele. Kualifikimi i Cilësisë Irlandë (CKI) është një agjenci e integruar
përgjegjëse për cilësinë dhe kualifikimet, duke përfshirë edhe validimin e programeve në
Irlandë. Brenda sistemit arsimor të Irlandës, nuk ka programe fillestare të AAP të ofruara
si pjesë e arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë. Prandaj, sipas aktit ligjor, ofruesit e arsimit
dhe trajnimit fillor pas nivelit fillor (Kualifikimi Kombëtar i Arsimit niveli 3, 4 dhe 5 / Korniza
Evropiane e Kualifikimeve niveli 2, 3 dhe 4) nuk janë të detyruar të paraqesin programet
e tyre në CKI për validim11. Komisioni Shtetëror i Provimeve (KSHP) ndërmerr validimin
për nivelet e treguara. CKI jep shpërblime në arsimin e lartë dhe aftësimin e mëtejshëm.
Programet e AAP fillojnë të ofrohen pas arsimit të mesëm nën nivelin KKK 6 / KEK niveli 5
përmes skemave të praktikës, stërvitjes, etj. Prandaj, është i nevojshëm validimi i këtyre
kualifikimeve.
INë veçanti, procedurat e sigurimit të cilësisë duhet të aprovohen përpara se të bëhet një
kërkesë zyrtare përvalidim. Sipas Kualifikimit të Cilësisë së Irlandës, përpara aplikimit për
validim, një ofrues i arsimit dhe aftësimit duhet të ketë:
1. Procedurat e përcaktuara për sigurimin e cilësisë
2. Procedurat e përcaktuara për qasje, transferim dhe përparim
3. Marrëveshjet për mbrojtjen e nxënësve të regjistruar; dhe
4. Konsultim me personin, nëse programi ofrohet nga një ofrues tjetër;
Nëse programi i validimit mund të ofrohet në shumë vende (qendra), ai duhet të ketë
procedurat e miratuara nga KCI për sigurimin e cilësisë që mbulojnë të gjitha qendrat.
Marrëveshjet për validimin e mësimit joformal dhe informal, të lidhura me KKK dhe që
çojnë në kualifikime të plota ose të pjesshme dhe / ose duke i dhënë qasje programeve të
arsimit dhe aftësimit, ekzistojnë në të gjithë nën-sektorët e arsimit dhe aftësimit, përveç
arsimit të përgjithshëm. Nxënësit mund të arrijnë të hyjnë në një program përmes njohjës
së mësimit paraprak (NJMP), dhe mund të përfitojnë njohje brenda një programi, të fitojnë
kredi drejt një arritjeje dhe të fitojnë një kualifikim. Si përfundim, KCI nuk i validon programet, as nuk i akrediton institucionet e arsimit formal publik.
ESTONIA12: Shumica e AAP-së ofrohet në nivelin e mesëm të lartë (niveli 3, 4 EstKK = niveli 3, 4 KEK) dhe nivelet pas sekondare (niveli 5 EstKK 5 = niveli 5 KEK). Programet e AAPsë janë gjithashtu në dispozicion për nxënësit pa arsim themelor të përfunduar. Pothuajse
80% e shkollave të AAP-së janë në pronësi të shtetit. Ekzistojnë gjithashtu shkolla private
dhe komunale të Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Institucionet e Arsimit Profesional ofro-

11. Politikat dhe kriteret për validimin e programeve të arsimit dhe aftësimit, https://www.qqi.ie/Publications/Publications/Initial_Validation_policy_7_10_13.pdf
12. Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Estoni, https://www.cedefop.europa.eu/files/4155_en.pdf
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jnë Arsimin dhe Aftësimin fillestare dhe të vazhdueshëm. Arsimi dhe Aftësimi Profesional
zyrtar çon në katër nivele kualifikimi (EstKK 2 deri në 5), vazhdon AAP në 2 kualifikime
(EstKK 4 dhe 5), ndërsa kurset joformale të Arsimit dhe Aftësimit Profesional për të rritur
sigurohen nga institucionet e Arsimit fhe Aftësimit Profesional. Trajnimi joformal sigurohet
kryesisht nga më shumë se 600 qendra trajnimi private që formojnë një pjesë të madhe
të sektorit të arsimit për të rritur, por gjithashtu nga shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, institucionet e arsimit të lartë profesional dhe universitetet. Kualifikimet fillestare
dhe të vazhdueshme të AAP bazohen në standarde profesionale që janë pjesë e sistemit
të kualifikimeve profesionale.
Nivel tetë i Kornizës së Kualifikimit Estonez (EstKK) është themeluar në vitin 2008. Vetëm
kualifikimet e njohura nga shteti përfshihen në EstKK. Dy lloje të kualifikimeve të njohura
nga shteti janë të përfshira në EstKK:
a) Kualifikimet formale të arsimit, të dhëna pas përfundimit të programeve arsimore
në të gjitha nivelet (arsimi i përgjithshëm, profesional dhe i lartë);
b) Kualifikimet profesionale, ku individëve u janë lëshuar certifikata profesionale,
duke i dhënë dëshminë e njohurive, aftësive dhe kompetencave të nevojshme për
të punuar në një profesion të caktuar apo kualifikim profesional.
Korniza përfshin të gjitha kualifikimet e njohura nga Shteti, të cilat duhet të plotësojnë
dy kritere themelore: të përcaktohen në standardet e kualifikimit të bazuara në rezultatet
e të nxënit (kurrikula ose standardet profesionale) dhe të nominohen nga institucionet e
akredituara në shkallë vendi.
Ministria e Arsimit është përgjegjëse për zhvillimin e sistemit të kualifikimeve. Kjo detyrë
i është deleguar autoritetit të kualifikimeve (Kutsekoda), një fondacion privat i udhëhequr
nga një këshill i përbërë nga përfaqësues të palëve kryesore të interesit. Kutsekoda organizon dhe koordinon aktivitetet e këshillave profesionalë dhe mban regjistrin e kualifikimeve profesionale. Këshillt e profesionistëve zgjedhin organet vlerësuese (publike dhe
private) për të organizuar vlerësimin e kompetencave dhe për të lëshuar kualifikime. Organet vlerësuese zgjidhen për pesë vjet përmes një konkursi publik të organizuar nga
autoriteti i kualifikimit. Ofruesve të AAP mund t'u jepet gjithashtu e drejta për të dhënë
kualifikime, nëse programi mësimor i institucionit përputhet me standardin e profesionit
dhe është i njohur në shkallë vendi. Kualifikimet regjistrohen në regjistrin e kualifikimeve
të profesioneve13.
Leja për të siguruar AAP-në e parë dhe të vazhdueshme në grupin e kurrikulës14 i jepet

13. Kutsekoda, http://www.kutsekoda.ee/en/kutseregister
14. Grupi i kurrikulës është grup i lidhur me sektorin brenda shkollave të AAP-së
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një shkolle për tri vjet. Ministri i arsimit vendos dhënien e kësaj të drejte në bazë të dokumenteve të paraqitura nga shkolla, rezultateve të vlerësimit të jashtëm nga një komitet ekspertësh dhe provave shtesë, nëse është e nevojshme (Cedefop ReferNet Estonia, 2014).
Për të zgjeruar këtë të drejtë, grupi i kurrikulës duhet të akreditohet. Akreditimi përfshin
vlerësimin e jashtëm të grupeve të kurrikulës në shkolla, bazuar në raportet e tyre të
vlerësimit të brendshëm dhe vlerësimin e kryer nga një komision i jashtëm. Akreditimi
organizohet nga Agjencia e Cilësisë për Arsimin e Lartë dhe Profesional (ACALP). Ministria e arsimit, si pronare e shkollave të AAP-së, vlerëson raportet në dritën e planifikimit
strategjik të zhvillimit në nivelin e ofruesit dhe sistemit. Këshilli i vlerësimit të cilësisë, i
emëruar nga ministri i arsimit, punon nën kujdesin e EKKA (Agjencia e cilësisë për arsimin
e lartë dhe professional) dhe përbëhet nga 13 anëtarë, që përfaqësojnë palët e interesit.
Miraton vendimet e akreditimit dhe bën propozime për zgjerimin e së drejtës për të ofruar
udhëzime. Bazuar në propozimin e këshillit, ministri i arsimit mund të zgjasë akreditimin
për tre ose gjashtë vjet, ose të refuzojë ta zgjasë atë. Shkollat e AAP-së mund të marrin
trajnim dhe këshillim falas në përputhje me rezultatet e vlerësimit të jashtëm.
Në vitin 2006, vlerësimi i brendshëm i institucioneve arsimore u bë i detyrueshëm. Ofruesit e AAP-së vazhdimisht (zyrtarisht të paktën çdo tre vjet) kryejnë një vlerësim të
brendshëm të secilit grup të kurrikulës dhe hartojnë një raport. Që nga viti 2013, Agjencia
e Cilësisë për Arsimin e Lartë dhe Profesional (EKKA) është konsultuar me ta për këtë
proces. Vlerësimi i brendshëm është i lidhur me planet e zhvillimit të ofruesit, të cilat
hartohen pas analizës së performancës. Si përfundim, validimi dhe akreditimi si pjesë e
mekanizmit të sigurimit të cilësisë për Institucione Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional, realizohen nga Ministria e Arsimit.
SLLOVENIA15: Arsimi dhe Aftësimi zyrtar profesional (AAP) në Slloveni fillon në nivelin e
mesëm të lartë dhe sigurohet kryesisht nga shkollat publike. Ministria e Arsimit, Shkencës
dhe Sportit është e vetmja përgjegjëse për përgatitjen e legjislacionit, financimin dhe miratimin e programeve, standardeve dhe kualifikimeve. Ndërsa Ministria e Arsimit merret
me AAP në nivel sistemik, Instituti i Republikës së Sllovenisë për Arsimin dhe Aftësimin
Profesional (CPI) është përgjegjës për Arsimin dhe Aftësimin Profesional në nivelin praktik;
monitoron dhe udhëzon zhvillimin e AAP-së, siguron aftësimin e mësuesve në punë dhe
standardet profesionale. CPI gjithashtu vepron si një lidhje midis ministrive, shkollave dhe
partnerëve socialë.
Pas përfundimit të arsimit bazë të detyrueshëm, studentët e AAP mund të regjistrohen
në programe të mesme të larta (Korniza e Kualifikimit Slloven 4 & 5 / Konriza Evropiane

15. Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Slloveni 2016, reference cedefop https://cumulus.cedefop.europa.eu/
files/vetelib/2016/2016_CR_SI.pdf
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e Kualifikimeve 4). Të rriturit mund të regjistrohen në të njëjtat programe formale AAP si
të rinjtë. Organizimi dhe mjetet e vlerësimit të njohurive rregullohen për t'iu përshtatur
një nxënësi të rritur. Sistemi kombëtar i kualifikimeve profesionale (NVQ) është menduar
për të rriturit mbi 18 vjeç të cilët dëshirojnë të verifikojnë njohuritë e marra jashtë arsimit
formal. Sistemi ka filluar që nga viti 200016.
Korniza Sllovene e Kualifikimeve (KSK) përfaqëson një sistem të unifikuar të kualifikimeve
në Republikën e Sllovenisë për klasifikimin e kualifikimeve në nivele në lidhje me rezultatet
e të nxënit. Përbëhet nga 10 nivele17. Instituti i Republikës së Sllovenisë për Arsimin dhe
Aftësimin Profesional (CPI), është përgjegjës për sistemin e sigurimit të cilësisë në fushën
e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Kualifikimet Kombëtare Profesionale (KKP); Cilësia e Kornizës Sllovene të Kualifikimeve (KSK) gjithashtu varet nga cilësia e sistemit të
arsimit dhe kualifikimeve. Sidoqoftë, cilësia e sistemit të arsimit dhe kualifikimeve varet
thelbësisht nga procedurat e vendosura, me cilësi të lartë të akreditimit dhe sistemet e
sigurimit të cilësisë. Në Slloveni, këto dy elemente - procedurat e akreditimit dhe sistemet
e sigurimit të cilësisë - së bashku sigurojnë mbikëqyrje të integruar të cilësisë së sistemit
arsimor dhe cilësisë së rezultateve të tij.
Në sistemin kombëtar të kualifikimeve profesionale, CPI kryen vlerësimin e sistemit KKP.
Vetëm ato kualifikime që kalojnë nëpër procedura zyrtare të akreditimit përfshihen automatikisht në KSK. Procedurat e akreditimit aktualisht ekzistojnë vetëm për dy lloje të
kualifikimeve:
• ato të marra brenda sistemit arsimor zyrtar (kualifikimet arsimore); Vendosja e një
kualifikimi arsimor në nivelin KSK përcaktohet nga programi arsimor ose i studimit.
Ministri, përgjegjës për arsimin, miraton nivelin KSK për një arsim individual së
bashku me programin arsimor, me propozimin e Këshillit të Ekspertëve kompetent
të Republikës së Sllovenis;18
• jashtë sistemit arsimor zyrtar, këto procedura ekzistojnë vetëm për kualifikimet
profesionale kombëtare19; Vendosja e kualifikimeve profesionale në nivelet e KSK
përcaktohet nga katalogu i Kualifikimit Kombëtarë Profesional, programi i formimit
profesional të mëtejshëm ose programi i studimit për trajnim të mëtejshëm 17.
Kualifikimi arsimor do të thotë rezultati i arsimit zyrtar dhe tregon nivelin dhe fushën e
kualifikimit formal që një individ ka marrë. Një certifikatë ose diplomë / titulli jepet si
16. Vëmendja në AAP Slloveni, 2017, https://www.cedefop.europa.eu/files/8122_en.pdf
17. Korniza e Kualifikimeve Sllovene, https://www.nok.si/en/
18. Broshura e Kornizës së Kualifikimeve Slloven, https://www.nok.si/sites/www.nok.si/files/documents/
sokbrosura_strokovna_155x295_eng_potrditev2.pdf
19. Shënim: Kualifikimet kombëtare janë kualifikimet e ofruara për të rriturit mbi moshën 18 vjeç;
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provë e kualifikimit. Kualifikimi profesional nënkupton një kualifikim të marrë në procedurën e kualifikimeve profesionale kombëtare (në tekstin e mëtejmë: KKP), nën programet
e formimit dhe zhvillimit profesional dhe teknik dhe nën programet e studimit për arsimin
e vazhdueshëm; Kualifikim plotësues nënkupton një kualifikim që plotëson aftësitë e një
individi në nivelin e arritur dhe në një fushë specifike profesionale, dhe është i lidhur me
nevojat e tregut të punës20.
Sllovenia ka politikë të qartë validimi të të mësuarit joformal. Në AAP, ekzistojnë dy rrugë
kryesore (të rregulluara ligjërisht) për njohjen e dijeve të fituara përmes mësimit joformal
dhe informal me qëllim të: (a) pjesëmarrjes së mëtejshme në arsimin formal dhe Sistemi
KKP). Në procesin e njohjes së dijeve të fituara joformalisht përmes vlerësimit, aftësitë
dhe kompetencat e një individi krahasohen me aftësitë dhe kompetencat në standardet e
njohurive. Nëse qëllimi është njohja e kompetencave në tregun e punës, atëherë përdoret
një sistem i zyrtarizuar i kualifikimeve profesionale kombëtare në këtë rast, njohuritë dhe
përvoja e fituar nga kandidati krahasohen me standardet e punës të përcaktuara në nivelin kombëtar. Së fundmi, mund të konkludojmë se programet e arsimit formal të AAP-së
janë përfshirë në KSK nga Ministria e Arsimit. Vetëm programet joformale / kualifikimet
profesionale kombëtare duhet të kalojnë përmes validimit dhe akreditimit.
HOLANDA: Korniza Holandeze e Kualifikimeve (KHK) është një kornizë për klasifikimin e
të gjitha kualifikimeve të mundshme në Holandë, nga arsimi bazë deri te doktoratura PhD
e cila tani është në një fazë të hershme operacionale. KHK bën të mundur krahasimin e
kualifikimeve të rregulluara zyrtarisht me kualifikimet joformale (shpesh të ofruara nga
institucionet private).
Korniza përbëhet nga tetë nivele dhe një nivel hyrës. Secila prej 8 niveleve përcaktohet
nga një grup përshkruesish që tregojnë rezultatet e të nxënit në lidhje me kualifikimet në
atë nivel. Nivelet bazohen në përshkrimet e asaj që dikush di dhe është në gjendje të bëjë
pas përfundimit të një procesi mësimor, pavarësisht se ku dhe, deri në një farë mase, në
çfarë afati kohor ka ndodhur. Këto përshkrime të niveleve të njohurive, aftësive, autonomisë dhe përgjegjësisë referohen si rezultate të të nxënit21.
Ministria e Arsimit, përmes inspektoratit arsimor dhe vetë ofruesve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional, është përgjegjëse për sigurimin e cilësisë në AAP të mesëm të lartë (niveli 4
& 4 + KHK / niveli 4 KEK). Ligji i AAP-së mandaton ofruesit e AAP-së të krijojnë një sistem
të sigurimit të cilësisë. Ata janë relativisht të lirë për të hartuar dhe zbatuar sistemet e
tyre, por duhet të sigurojnë vlerësime të rregullta të cilësisë që përfshijnë rregullimet e

20. http://www.nok.si/
21. https://nlqf.nl/english
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vendosura për arsimin dhe aftësimin profesional në Hollandë. Raportet vjetore të institucioneve të arsimit të mesëm të lartë janë baza për vlerësimin e jashtëm të cilësisë nga
inspektorati i arsimit.
Konsensusi është që ndërsa AAP i mesëm i lartë është me cilësi të mirë themelore, ekziston nevoja për të qenë më ambiciozë. Financim shtesë (pjesërisht i bazuar në performancë) është parashikuar për vitet e ardhshme për të rritur cilësinë; Ministri përgjegjës
ka lidhur marrëveshje cilësore me të gjitha institucionet e AAP-së, gjë që i bën ata të
përgjegjshëm dhe llogaridhënës për performancën e tyre.22
Duke parë rastet e përshkruara më sipër mund të konkludohet se jo të gjitha vendet kanë
krijuar një sistem uniform të KKK-ve brenda vendeve të tyre. Vendet e kanë krijuar sistemin duke miratuar atë në kontekstin e tyre, duke konsideruar institucionet ekzistuese dhe
duke u përpjekur të plotësojnë dhe përmbushin funksionet e pazbuluara. Më poshtë janë
renditur konkluzionet nga secili vend:
• Në Irlandë, Kualifikimi i Cilësisë Irlandë nuk i validon programet, as akrediton institucionet nën arsimin formal publik, meqenëse AAP nuk ofrohet shkollat e mesme
të larta.
• Në Estoni Kutsekoda (një fondacion privat) organizon dhe koordinon aktivitetet e
këshilleve profesionalë dhe mban regjistrin e kualifikimeve profesionale, ndërsa
akreditimi organizohet nga Agjencia e Cilësisë për Arsimin të Lartë dhe Profesional
(ACALP)23, e cila rekomandon vendimin tek Ministri i Arsimit. Ministria e Arsimit ka
fjalën e fundit për akreditimin e institucioneve të AAP-së.
• Në Slloveni, sistemi kombëtar i kualifikimeve profesionale (KPK) mirret me të rriturit, mbi 18 vjeç që dëshirojnë të verifikojnë njohuritë e marra jashtë arsimit formal
. Sistemi ka filluar që nga viti 200024. Programet formale të Arsimit Profesional
përfshihen në KSK nga Ministria e Arsimit me propozim të Këshillit të Ekspertëve
kompetent të Republikës së Sllovenisë. Vetëm Kualifikimet Kombëtare Profesionale, të cilat janë marrë jashtë sistemit të arsimit formal duhet t'i nënshtrohen
procedurave të validimit dhe akreditimit.
• Ndërsa në Holandë, sistemi i sigurimit të cilësisë është mjaft liberal. Ministria e Arsimit përmes Inspektoratit të Arsimit dhe vet ofruesve të AAP-së është përgjegjëse
për sigurimin e cilësisë së AAP-së së mesme të lartë. Financim shtesë parashikohet
për vitet e ardhshme për të rritur cilësinë. Përmes këtij financimi, Institucionet e
AAP do të bëhen të përgjegjshme dhe llogaridhënëse për performancën e tyre.

22. Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Holandë, https://www.cedefop.europa.eu/files/4142_en.pdf
23. Vlerësimet e jashtme të AAP -së në Estoni, https://ekka.edu.ee/en/external-assessment-vet-estonia/
24. Vëmendja në AAP Slloveni, 2017, https://www.cedefop.europa.eu/files/8122_en.pdf
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Së fundmi, mund të konkludojmë që në të gjitha vendet e mësipërme të mentoruara,
programet formale të AAP-së nuk kanë nevojë të kalojnë përmes validimit, por vetëm programet joformale duhet të kalojnë përmes validimit. Për më tepër, gjetjet përfshijnë besimin dhe llogaridhënien e fortë që vendet kanë në sistemin e tyre formal të AAP-së.
Bazuar në gjetjet e hulumtimit, do të ishte e rekomandueshme për Kosovën që të hulumtojë
më tej sistemet e sigurimit të cilësisë për AAP zyrtar nga Estonia dhe Holanda. Të dy modelet
ndryshojnë nga njëri-tjetri. Ndërsa e para në qendër është më e kontrolluar nga Ministria e Arsimit, e dyta siguron autonomi për shkollat e AAP-së dhe planifikon t'i stimulojë ato në mënyrë
që t'i bëjë shkollat e AAP-së të vetë-përgjegjshme mbi sigurimin e cilësisë. Si përfundim, mesazhi kryesor, i cili mund të nxirret nga rastet e ndryshme, tregon se nuk është se procedurat
kanë rëndësi, por rezultati i arritur, dhe rezultati kryesor është ofrimi i kualifikimeve që i përgjigjen nevojave të tregut të punës.
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6. Politikat Kombëtare
Duke parë strategjitë aktuale, një vëmendje e caktuar i është kushtuar KKK. Strategjitë
kombëtare të lidhura me KKK janë:
Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH)25 2016-2021 është miratuar nga qeveria e Kosovës
në vitin 2016. Dokumenti synon të adresojë pengesat kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik përmes koordinimit të politikave të zhvillimit dhe proceseve institucionale. Shtylla e
parë nën këtë dokument është zhvillimi i kapitalit njerëzor. Ndërhyrjet e planifikuara nën këtë
shtyllë janë: 1) rritja e cilësisë së mësimdhënies dhe të të nxënit në sistemin shkollor; 2) lidhja
e programeve arsimore me kërkesat e tregut të punës; 3) përmirësimi i testimit, inspektimit
dhe akreditimit në sektorin e arsimit; 4) optimizimi i shpenzimeve në arsim duke avancuar
sistemet e mbledhjes së të dhënave; 5) adresimi i punësimit joformal dhe krijimi i kushteve
adekuate të punës për punonjësit. Sipas NDS, më shumë theks duhet t'i kushtohet zhvillimit
të standardeve të profesionit për të përmirësuar korrelacionin midis arsimit dhe aftësimit profesional dhe nevojave të tregut të punës dhe gjithashtu në përmirësimin e cilësisë së arsimit
në të gjitha nivelet për të rritur numrin e institucioneve të akredituara të arsimit dhe aftësimit.
Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës (PSAK) 2017-202126 është miratuar nga Qeveria e
Kosovës në vitin 2016. Ky plan strategjik është dokumenti themelor për zhvillimin e sektorit të arsimit në Kosovë në periudhën 2017-2021.
Strategjia ka parashikuar një numër masash për të përmirësuar qeverisjen dhe për të
rritur cilësinë e arsimit në përgjithësi përmes prezantimit të një sistemi të sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, zhvillimit të mësimdhënies dhe të të nxënit (përfshirë reformën e kurrikulës dhe zhvillimin e teksteve shkollore). Sfidat kryesore që duhen adresuar në këtë fushë të Arsimit dhe Formimit Profesional janë: 1) Mos përputhja e programeve
të AAP me kërkesat e tregut të punës; 2) Vështirësitë në sigurimin e materialeve mësimore
për AAP; 3) Mungesa e kurrikulës thelbësore të AAP; 4) Mangësi serioze në praktikë dhe
praktika profesionale; 5) Mungesa e udhëzimit dhe këshillimit në karrierë. Nën objektivin:
Harmonizimi i arsimit dhe aftësimit profesional me kërkesat e tregut të punës në vend dhe
jashtë vendit, dhe krijimi i një sistemi të hapur për arsimin e të rriturve, një nga rezultatet e
pritura të parashikuara është: Programet e AAP dhe arsimit për të rritur janë në përputhje
me kërkesat e Kornizës së Kurrikulës së Arsimit Universitar dhe Kornizës Kombëtare të
25. Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016-2021, http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Development_Strategy_2016-2021_ENG.pdf
26. Plani Strategjik i Arsimit të Kosovës 2017-2021, https://masht.rks-gov.net/uploads/2017/02/20161006
-kesp-2017-2021-1.pdf
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Kualifikimeve;
Strategjia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar të Kosovës 2016-202127
-Qeveria e Republikës së Kosovës miratoi "Strategjinë e Sigurimit të Cilësisë 2016-2020"
në Dhjetor 2015. Qëllimi i kësaj strategjie është futja e masave dhe praktikave të zhvillimit
të cilësisë në nën-sektorin e arsimit parauniversitar të Kosovës. Mekanizmat e parashikuar që do të përfshihen janë kombinimi i vetëvlerësimit të shkollës dhe vlerësimit të
jashtëm, përparimi në planifikimin e zhvillimit të shkollës dhe prezantimi i një koordinatori
të dedikuar për sigurimin e cilësisë për të lehtësuar punën rreth zhvillimit të cilësisë. Bazuar në strategjinë, çdo shkollë duhet të caktojë një koordinator të cilësisë në shkollë dhe
të sigurojë aranzhimet e nevojshme për të vendosur një praktikë të tillë.

27. Strategjia e Sigurimit të Cilësisë për Arsimin Parauniversitar të Kosovës 2016-2021,  https://masht.rksgov.net/uploads/2016/12/qa-strategy-final-english.pdf
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7. Korniza Institucionale
Korniza institucionale në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional me fokus në procesin e validimit dhe akreditimit ndahet mes numrit të palëve të interesuara:
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimit (AKK)28: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve është një organ i pavarur
publik, i cili është në përputhje me Ligjin Kombëtar të Kualifikimeve në Kosovë. AKK është themeluar
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), dhe vepron në marrëveshje me Zyrën e
Kryeministrit dhe ministritë e tjera përkatëse. Përgjegjësia e AKK -së është mbikëqyrja e kualifikimeve
kombëtare së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencinë e Akreditimit dhe
organe të tjera profesionale, të aprovuara për këtë qëllim me vendimin e qeverisë, në veçanti, është
përgjegjës për kualifikimet profesionale. Misioni i AKK është të mbikëqyrë dhe zhvillojë Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në kontekstin e të mësuarit gjatë gjithë jetës në partneritet me studentin / kandidatin, punëdhënësin dhe ofruesin e arsimit dhe aftësimit profesional në të gjitha nivelet dhe në përputhje me kërkesat e shoqërisë dhe ekonomisë. Vizioni i AKK-së është të krijojë një sistem cilësor kombëtar
të kualifikimeve , të besueshëm dhe transparent në mënyrë që të rritë mundësitë për lëvizje kombëtare
dhe ndërkombëtare.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) është përgjegjëse për politikën dhe legjislacionin e përgjithshëm arsimor, përfshirë AAP, arsimin e lartë dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës. MASHT-i është
përgjegjës për sigurimin e cilësisë në arsimin e përgjithshëm, siç parashikohet në ligjin për arsimin
parauniversitar. Në lidhje me KKK, MASHT mbikëqyr ofrimin e arsimit të lartë dhe zhvillon kualifikime në nivele shkollore, siç janë kualifikimet e arsimit të përgjithshëm dhe kurrikula e AAP-së.
Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rriturit (AAAPRr) sipas Ligjit të
AAP-së29 është përgjegjës për administrimin dhe udhëheqjen e Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rriturit në përcaktimin e përparësive strategjike dhe kurrikulave.
Roli dhe funksioni i AAAPRr përcaktohet nga Ligji i AAP Nr. 04 / L / 138, dhe udhëzimi administrativ
14/2014, si dhe UA 05/2012 për Qendrat e Kompetencës. Për më tepër, ai ka një rol në trajnimin e
mësuesve, si dhe në zhvillimin koordinues të standardeve të profesionit. AAAPRr aktualisht menaxhon gjashtë institucione të tilla të AAP-së (shkolla-KP). Marrëdhënia e saj me AKK dhe akterët tjerë
duhet të sqarohen ndërsa agjencia zhvillohet (AAAPRr).  
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) menaxhon tetë Qendra të Aftësimit Profesional, përmes Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK). Ndër të tjera, MPMS pritet të
28. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve,  https://akkks.rks-gov.net/en/nqa/about-us
29. Ligji Nr. 04 / L-183 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/ligji-per-aftesimin-profesional-2013-eng.pdf
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kryejë analiza të nevojave të tregut të punës dhe të mbështesë MASHT-in, në planifikimin për të
përmbushur nevojat për arsim dhe aftësim profesional. Përveç kësaj, MPMS, në bashkëpunim me
Agjencinë e Statistikave të Kosovës, është përgjegjëse për klasifikimin e profesioneve.
Agjencia e Akreditimit e Kosovës (AAK) mbikëqyrë ofrimin e arsimit të lartë dhe akrediton institucionet e arsimit të lartë si ofrues. Ndërsa Universitetet zhvillojnë kualifikimet e tyre, roli i AAK-së
është për të siguruar cilësi. Përveç rolit të saj kryesor, ajo është përgjegjëse për akreditimin e
kolegjeve post-sekondare të AAP-së.
Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin për të Rriturit (KAAPARr) është
një organ këshillues për MASHT-in. Ligji për AAP -në 201630 siguroj krijimin e KAAPARr. Këshilli u
krijua një vit më vonë dhe funksionoi në mënyrë sporadike deri në 2012. Ai u rivendos në 2014,
bazuar në ligjin e ri të AAP28 miratuar në vitin 2013. Ndër të tjera, KAAPARr këshillon MASHT-in
për drejtimin e përgjithshëm për arsimin dhe aftësimin profesional dhe politikat e arsimit të të
rriturve në Kosovë dhe nën përgjegjësinë e saj ligjore është të propozojë dhe miratojë standardet
e profesionit31. Megjithëse Këshilli nuk ishte funksional që nga viti 2014, kryesisht sepse anëtarët
e tij nuk ishin kompensuar për shërbimin e tyre, Ministria e Arsimit dhe Shkencës kohët e fundit
ka ndërmarrë hapa për të riaktivizuar KAAPARr duke dërguar ftesa në institucionet përkatëse për
të caktuar përfaqësuesit e tyre. Takimi i parë tashmë është kryer.
Inspektorati i Arsimit është organi qendror ekzekutiv për mbikëqyrjen dhe kontrollin ligjor, si dhe sigurimin e cilësisë. Inspektorati: (i) vlerëson cilësinë e institucionit / shërbimit arsimor; (ii) kontrollon pajtueshmërinë e veprimtarisë së institucioneve arsimore me aktet e aplikueshme ligjore dhe nënligjore
në fuqi; (iii) këshillon drejtuesit dhe punonjësit e institucioneve arsimore; (iv) informon Ministrin, DKA-të
dhe institucionet arsimore për gjetjet e inspektimit dhe i publikon ato çdo vit.
Sipas kornizës institucionale, AKK dhe Inspektorati i Arsimit janë përgjegjës për SC në Shkollat
Profesionale. Megjithëse Inspektorati i Arsimit është përgjegjës për kontrollin e cilësisë (vlerësimin
e performancës së mësuesve, drejtorit dhe zëvendësdrejtorit) dhe vlerësimin e jashtëm të institucioneve arsimore të nivelit ISCED 0-4, i cili përfshin shkollat profesionale, sigurimi i jashtëm i
cilësisë në AAP është më tepër përgjegjësi e AKK32 sesa e Inspektoratit të Arsimit. Edhe pse kjo
rregullohet përmes Ligjit Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare25 dhe Ligjit Nr. 06 / L-046 për
Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës33, të dy ligjet kanë nevojë për sqarime të mëtejshme për sa i përket ndarjes së detyrave.
30. Ligji Nr. 02 / L-42 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8676
31. Udhëzimi Administrativ i MASHT-it për verifikimin e standardeve të punës 28/2014, https://masht.rks-gov.net/
uploads/2015/05/ua-nr-28-2014-1.pdf
32. Udhëzimi Administrativ MASHT për Sigurimin e Cilësisë në IAAP Nr. 32/2014, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10263
33. Ligji Nr. 06 / L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=17744
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8. Korniza Ligjore
Për sa i përket kornizës ligjore, pavarësisht nga Ligji për KKK, tre ligje shtesë bashkëveprojnë drejtpërdrejt në procedurat e validimit dhe akreditimit të Institucioneve të Arsimit
dhe Aftësimit Profesional:
• Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare34, vendos një sistem kombëtar të
kualifikimeve bazuar në një Kornizë Kombëtare të Kualifikimeve (KKK) të rregulluar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK); Në mënyrë të veçantë ky ligj
përcakton procedurat për validimin / aprovimin e kualifikimeve dhe akreditimin e
institucioneve;
• Ligji Nr. o4 /L-138-2013 për Arsimin dhe Aftësimin Profesionalg21 përcakton standardet e kualifikimit, në lidhje me nivelin e hyrjes dhe disa përkufizime të tjera
(student, diploma, etj.)
• Ligji Nr. 04 / L-143 për Arsimimin dhe Aftësimin e të rriturve35 përcakton çertifikimin si dhe trajnimin joformal dhe informal; rregullon qeverisjen dhe financimin e
arsimit dhe aftësimit të të rriturve në Kosovë;
• Ligji Nr. 06 / L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës Kosovo36
përcakton autoritetin, përgjegjësitë dhe organizimin e Inspektoratit të Arsimit në
Republikën e Kosovës;
Një numër i gjerë i Udhëzimeve Administrative plotëson këto ligje. Më të rëndësishmet që
duhet të deklarohen për shkak të lidhjes së tyre me zbatimin e KKK janë:
• Udhëzimi Administrativ Nr. 28/201437 mbi kriteret dhe procedurat për verifikimin e
standardeve të profesionit;
• Udhëzimi Administrativ Nr. 35/201438 mbi kriteret dhe procedurat për validimin
dhe aprovimin e kualifikimit dhe akreditimit të institucioneve që ofrojnë kualifikime
në Kosovë;

34. Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/11-ligjikualifikimeve-2008-03-l-060-en.pdf
35. Ligji Nr. 04 / L-143 për arsimin e të rriturve, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/ligji-per-arsimin-dhe-aftesimin-per-te-rritur-ne-republiken-e-kosoves-2013-eng.pdf
36. Ligji Nr. 06 / L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=17744
37. Udhëzimi Administrativ 28/2014 për procedurat për verifikimin e standardeve të punës, https://masht.
rks-gov.net/uploads/2015/05/ua-nr-28-2014-1.pdf
38. Udhëzimi Administrativ 35/2014 për kriteret e vlefshmërisë dhe akreditimit, https://akkks.rks-gov.
net/uploads/ua_35-2014_per_kriteret_dhe_procedurat_per_validimin_dhe_aprovimin_e_kualifikimeve_
kombetare_dhe_akreditimin_e_institucioneve_qe_ofrojne_kualifikime_ne_kosove.pdf

35
• Udhëzimi Administrativ Nr. 31/2014 për njohjen paraprake të mësimit;
• Udhëzimi Administrativ Nr. 32/201440 mbi kriteret dhe procedurat për sigurimin e
cilësisë në proceset e brendshme të institucioneve të AAP-së;
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LIgji41 (sipas neneve 14 dhe 15) përcakton qartë akreditimin e organeve / institucioneve vlerësuese, gjë që nuk është rasti në lidhje me validimin e procedurës së kualifikimit. Tri Ligjet
kryesore31 42 43 nuk përshkruajnë procedurën e validimiz. Procedura përshkruhet përmes dokumentit të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe Administratës29, baza juridike e të cilit
është Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare44.
Në Ligjin e AKK, shtjellohet termi miratim i kualifikimeve, ndërsa si në Ligjin Nr. 04 / L-138
për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Ligjin Nr. 04 / L-143 për arsimimin dhe aftësimin e të rriturve në Republikën e Kosovës termi nuk përmendet fare. Formulimi i vetëm
që lidhet me validimin mund të gjendet në LIGJIN NR. 04 / L-143 për arsimimin dhe aftësimin e të rriturve34 që detyron programet e të rriturve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional
t'i nënshtrohen procesit të validimit dhe akreditimit.
Për më tepër, Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare35 di delegon AKK detyrën për
përcaktimin e kritereve për regjistrimin e kualifikimeve dhe moduleve të arsimit dhe aftësimit profesional në KKK. Bazuar në këtë kërkesë, AKK doli me Udhëzimin Administrativ29
mbi kriteret dhe procedurat për validimin dhe aprovimin e kualifikimit dhe akreditimit të
institucioneve që ofrojnë kualifikime në Kosovë;
Për më tepër, diskutime dhe sqarime duhet të ofrohen edhe në lidhje me udhëzimin
administrativ45 me atë nga 201646 rlidhur me koordinatorin e SC, i cili krijon konfuzion
brenda shkollave të AAP. Disa shkolla të AAP po ndjekin atë të vitit 2016 por ata mendojnë

39. Udhëzimi Administrativ 31/2014 për mësimin paraprak, https://akkks.rks-gov.net/uploads/ua_31_2014_per_njohjen_e_mesimit_paraprak.pdf
40. Udhëzim Administrativ për Sigurimin e Cilësisë në institucionet e Arsimit Parauniversitar Nr. 32/2014,
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10263
41. Ligji Nr. 03/L-060 mbi Kualifikimet Kombëtare, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/11-ligji-kualifikimeve-2008-03-l-060-en.pdf
42. Ligji Nr. 04 / L-183 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/
ligji-per-aftesimin-profesional-2013-eng.pdf
43. Ligji Nr. 04 / L-143 për arsimin e të rriturve, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/ligji-per-arsimin-dhe-aftesimin-per-te-rritur-ne-republiken-e-kosoves-2013-eng.pdf
44. Ligji Nr. 03 / L-060 për Kualifikimet Kombëtare, https://masht.rks-gov.net/uploads/2015/06/11-ligjikualifikimeve-2008-03-l-060-en.pdf
45. Udhëzimi Administrativ MASHT për Sigurimin e Cilësisë në IAAP Nr. 32/2014, https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=10263
46. Udhëzim Administrativ 24/2016 për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, https://masht.rksgov.net/uploads/2016/12/rotatedpdf180.pdf
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se ato nuk mund të trajtohen njësoj si shkollat e tjera, pasi që Shkollat Profesionale janë
më komplekse dhe Koordinatorëve të SC-së u duhet më shumë kohë dhe trajnime për
implementimin. Sipas udhëzimit administrativ47, Koordinatorët e SC në arsimin parauniversitar ndajnë kohën e tyre për detyrat e SC, bazuar në numrin e studentëve të shkollës.
Sidoqoftë, kjo rregullore thekson që SC në institutioncet e AAP-së duhet të rregullohet
me një Udhëzim Administrativ të veçantë. Nëse shohim Udhëzimin Administrativ48 nuk
përmendet ndarja e kohës nga koordinatori i SC. Bazuar në gjetjet nga intervistat, kjo
mospërputhje ka krijuar probleme brenda Shkollave Profesionale, pasi ata nuk e dinë
se cilin Udhëzim Administrativ duhet të ndjekin49. Ndërsa në QAP, koordinatorët ndajnë
vetëm katër orë në javë për detyrat e lidhura me sigurimin e cilësisë.
Mungesa e qartësisë brenda kornizës ligjore duhet të adresohet gjatë rishikimit të planifikuar tashmë të kornizës ligjore nga MASH. Para rishikimit të legjislacionit, MASH duhet të
diskutojë gjerësisht me të gjithë palët e përfshirë në lidhje me validimin e procedurës së
kualifikimit, rolet e institucioneve dhe mekanizmat e tjerë në lidhje me validimin e kualifikimeve. Pikat që rrjedhin nga gjetjet dhe që përfaqësojnë çështje që duhet të diskutohen
më tej janë:
• A duhet që shkollat publike profesionale t’i nënshtrohen procedurës së akreditimit?
• A duhet të llogaritet kualifikimi i validuar / aprovuar nëse i është nënshtruar procedurës së validimit si kualifikim i aprovuar për të gjitha Shkollat Profesionale Publike
ku është ofruar? E njëjta pyetje vlen edhe për validimin e kualifikimeve në Qendrat
e Aftësimit Profesional?
• A duhet të rikonsiderohen tarifat e aplikimit?
• A duhet Institucionet Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional t'i nënshtrohen
procedurës së akreditimit?

47. Udhëzim Administrativ për Sigurimin e Cilësisë në institucionet e Arsimit Parauniversitar, https://gzk.rksgov.net/ActDetail.aspx?ActID=10263
48. Udhëzimi Administrativ i MASHT-it për Sigurimin e Cilësisë në AAP, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.
aspx?ActID=10263
49. Konkluzioni i nxjerrë në bazë të intervistave të bëra me shkollat profesionale;

9. Procedura e validimit
dhe akreditimit, gjetjet dhe
rekomandimet
Kualifikimet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional përfshihen në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), përmes një mekanizmi të validimit të zhvilluar dhe menaxhuar nga Autoriteti
Kombëtarë i Kualifikimeve. Mekanizmi përbëhet nga procedurat për validimin dhe miratimin
e kualifikimeve, përfshirjen e tyre në nivelet e kornizës, kriteret dhe proceset për akreditimin
e ofruesve për t'i ofruar këto kualifikime.
Sipas Udhëzimit Administrativ50, secili institucion që është i gatshëm të ofrojë një kualifikim
ose një modul, duhet të aplikojë për validimin e kualifikimit ose modulit përkatës. Procesi
i validimit mund të bëhet në të njëjtën kohë kur bëhet akreditimi i institucioneve ose veç e
veç. Procesi përbëhet nga katër faza. Në fazën e parë, institucioni, i cili kërkon validimin e
kualifikimit, i nënshtrohet procesit të aplikimit. Në aplikim, Institucioni i AAP-së duhet të përshkruajë arsyetimin për kualifikim. Në fazën e dytë, paneli i ekspertëve të caktuar nga AKK
me mbështetjen e zyrtarit të AKK vlerësojnë aplikacionin, shkruajnë raportin dhe sigurojnë
draft raportin për aplikantin në rast se ka nevojë për të dhënë shpjegime shtesë për raportin.
Gjatë fazës së tretë, ekspertët paraqesin raportin dhe rekomandimet tek Bordi Drejtues për
vendimin përfundimtar dhe në fazën e fundit, kualifikimet e aprovuara përfshihen në KKK dhe
bëhen publike. Vendimet në cilin nivel duhet të vendoset kualifikimi merren në bazë të përshtatjes së tyre me përshkruesit e nivelit. Procedura e caktuar për validimin e kualifikimit nuk
duhet të kalojë një periudhë gjashtë mujore duke filluar nga data e aplikimit. Gjatë procesit
të aplikimit, kualifikimet e propozuara për validim duhet të japin informacionin e mëposhtëm:
a) Arsyetim / justifikim,
b) Vlera dhe kohëzgjatja e kredive
c) Kërkesat e hyrjes dhe qasja
d) Niveli i propozuar i kualifikimit / modulit në KKK
e) Përmbajtja, rezultatet dhe standardet
f) Vlerësimi, njohuritë, aftësitë dhe kompetencat
g) Marrëveshjet për sigurimin e cilësisë
h) Progresi
50. Udhëzimi Administrativ 35/2014 për kriteret e vlefshmërisë dhe akreditimit, https://akkks.rks-gov.
net/uploads/ua_35-2014_per_kriteret_dhe_procedurat_per_validimin_dhe_aprovimin_e_kualifikimeve_
kombetare_dhe_akreditimin_e_institucioneve_qe_ofrojne_kualifikime_ne_kosove.pdf
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Kriteret për vlerësimin e kualifikimeve grupohen bazuar në specifikat e kualifikimeve, por
sa i përket kritereve specifike plotësuese ekziston një grup kriteresh të përgjithshme që
duhet t’i plotësojë institucioni për të gjitha llojet e kualifikimeve.
Për sa i përket akreditimit, bazuar në Udhëzimin Administrativ41, each institution that wishes
to provide qualifications according to NQF, must apply for the accreditation at the NQA.
Të gjithë institucionet e AAP-së që ofrojnë ndonjë kualifikim nga nivelet 1-5 të KKK-së
kanë të drejtë të aplikojnë. Për më tepër, akreditimi do të bëhet për kualifikim specifik
dhe do të jepet për një periudhë të caktuar kohore, pas së cilës institucioni mund të
kërkojë ri-akreditimin.
Procedura e Akreditimin përbëhen nga katër faza:
Në fazën e parë, institucioni merr informacion dhe udhëzime nga Autoriteti Kombëtarë
i Kualifikimeve. (AKK) dhe bazuar në atë paraqet aplikacionin, raportin e vetëvlerësimit
dhe dokumentet e tjera të kërkuara nga AKK.
Gjatë fazës së dytë NAKK zgjedh ekipin e ekspertëve, detyra e të cilit është të rishikojë
dokumentacionin, të vizitojë institucionin dhe të përpilojë një raport.
Në fazën e tretë raporti i përpiluar nga ekspertët ndahet me aplikantin në mënyrë që ai të
plotësojë raportin me shpjegime shtesë nëse ka. Raporti i dërgohet AKK-së dhe bazuar në
raport, Bordi Drejtues i AKK merr vendim me shumicën e votave.
Gjatë fazës së katërt, AKK publikon vendimin përfundimtar dhe i lëshon institucionit
dokumentacionin e nevojshëm.
E gjithë procedura nga faza e aplikimit në vendimin përfundimtar nuk duhet t’i kalojë 6
muaj.
Sipas Autoritetit Kombëtarë të Kualifikimeve ka një numër kriteresh që duhet të plotësojnë institucionet, në mënyrë që të akreditohen. Disa prej tyre janë:
a) struktura e duhur institucionale e cila siguron stabilitetin financiar,
b) qasje efektive për vlerësimin,
c) dokumentacionin dhe bazën e të dhënave për verifikimin e arritjeve të studentëve
/ kandidatëve,
d) politikat dhe procedurat e duhura për zhvillimin e stafit,
e) politikat e duhura për vlerësimin e kandidatëve me nevoja të veçanta,
f) sistemet për njohjen dhe transferimin e kredive të marra nga kandidatët,
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g) kapacitetin për të përmbushur kërkesat për kualifikime specifike,
h) kualifikimi i anëtarëve të stafit në lidhje me kualifikimin, etj.
Në rastet e ofruesve publik, kriteret në lidhje me stabilitetin financiar të institucioneve
publike të AAP duhet të vërtetohen nga Institucioni që është përgjegjës për menaxhimin e
tij financiar, p.sh. për shkollën AAP, DKA përkatëse duhet të ofrojë dëshmi mbi stabilitetin
financiar të shkollës për AAP. Në lidhje me rastin kur institucioni aplikues ofron të njëjtin
kualifikim në shumë vende, institucioni ka mundësinë të paguajë një tarifë të reduktuar
për akreditim për secilin vend tjetër. Institucioni aplikues ka të drejtë të ankohet kundër
vendimit të Bordit Drejtues (BD) të AKK. Ankesa mund të dorëzohet jo më vonë se 15 ditë
pasi të jetë bërë lëshimi i vendimit të BD të AKK.
Edhe pse sipas Udhëzimit Administrativ51, të dy proceset mund të zbatohen veçmas ose
paralelisht, praktika reale e zbatimit në terren tregon se institucionet preferojnë t'i nënshtrohen të dy procedurave në të njëjtën kohë. Në vijim janë paraqitur rekomandime të
përgjithshme52 dhe rekomandime specifike53 që rezultojnë nga intervistat.
Rekomandime të përgjithshme::
• Procedurat në lidhje me validimin e kualifikimeve duhet të diskutohen dhe sqarohen. Kush duhet të miratojë / validojë kualifikimet zyrtare, MASH apo AKK? Nëse
kualifikimet duhet të validohen nga AKK, MASH nuk duhet të lëshojë një Udhëzim
Administrativ54 për miratimin dhe zbatimin e kurrikulës së re55
• MASH nuk mund të përballojë pagesën për validimin. Shkollat Profesionale duhet
të trajtohen ndryshe sa i përket pagesës. Nëse një kualifikim i Shkollave Profesionale publike është i validuar, ky kualifikim duhet të konsiderohet i validuar për të
gjitha Shkollat Profesionale publike që ofrojnë kualifikimin përkatës. Gjatë gjithë
kësaj mase, pagesa për vërtetim do të ulet.
• AKK nuk duhet të ketë kërkesa të njëjta administrative për akreditimin e institucioneve publike dhe private të AAP-së. Ai duhet të përshtatë kërkesat administrative për institucionet publike të AAP krahasuar me ato private por në fund të

51. Udhëzimi Administrativ 35/2014 për kriteret e vlefshmërisë dhe akreditimit, https://akkks.rks-gov.
net/uploads/ua_35-2014_per_kriteret_dhe_procedurat_per_validimin_dhe_aprovimin_e_kualifikimeve_
kombetare_dhe_akreditimin_e_institucioneve_qe_ofrojne_kualifikime_ne_kosove.pdf
52. Rekomandime nga intervistat me palët e interesuara;
53. Rekomandime nga intervistat me 10 IAAP;
54. Udhëzim administrativ për zbatimin e kurrikulës së arsimit profesional, UDHEZIMET ADMINISTRATIVE
2009 | MASH (rks-gov.net)
55. Intervistë me Drejtorin e përkohshëm të Departamentit të AAP-së
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fundit, të gjitha kualifikimet duhet të jenë ekuivalente me KKK-në, p.sh. çertifikata
e pronësisë, numri fiskal, plani financiar, etj,56.
• Megjithëse procedura e SC është e rregulluar nga një procedurë përmes krijimit të grupeve të punës brenda secilit institucion të AAP, është treguar se kjo nuk
po zbatohet në praktikë. Anëtarët e stafit të institucionit të AAP nuk mbështesin një numër të Koordinatorëve të SC. MASH duhet të monitorojë dhe udhëzojë
nga afër institucionet e AAP gjatë gjithë zbatimit të procedurës së zhvilluar për SC.
Anëtarët e stafit të IAAP duhet të mbështesin Koordinatorin e SC në përgatitjen e
dokumentacionit për procesin e validimit dhe akreditimit, pasi që është një proces
mjaft kërkues;
• AAAPRr duhet të koordinojë dhe shkëmbejë përvojat e validimit dhe akreditimit me
të gjitha Shkollat Profesionale: Ndarja e mësimeve të nxjerra do të ndihmojë Shkollat Profesionale të përgatiten më mirë për procedurën e validimit dhe akreditimit.
Do të ishte e dobishme që shkollat që aplikojnë për herë të parë të ekspozohen
ndaj modeleve të shkollave që kanë marrë akreditim.
• AKK duhet të dërgojë rregullisht në shkollë informata kthyese mbi raportin e vetëvlerësimit. Sipas kornizës ligjore, shkollat duhet të përgatisin dhe ndajnë raportin
e vetëvlerësimit me AKK-në në bazë vjetore në mënyrë që të marrin informata
kthyese dhe të ndërmarrin masa përmirësimi bazuar në reagimet e AKK. Raporti
i vetëvlerësimit është një mjet që duhet të ndihmojë institucionet e AAP (IAAP) të
reflektojnë vetë mbi kapacitetet e tyre dhe t'i ndihmojë ata të përmirësojnë situatën
e tyre.
Bordi Drejtues i AKK preferohet të emërohet bazuar në kriteret e përcaktuara minimale
të njohurive profesionale nga AKK. Kriteret e vendosura nga AKK do të zbusin rrezikun që
anëtarët e Bordit Drejtues të mos kenë njohuri të mjaftueshme për KKK dhe sistemin e
AAP-së. Për më tepër, meqenëse jo të gjithë anëtarët e Bordeve Drejtuese posedojnë njohuri mbi AAP dhe interpretimin e aspekteve teknike brenda raportit, këshillohet që Bordi
Drejtues të ketë pranë tij një grup ekspertësh me përvojë në Arsimin dhe Aftësimin Profesional, të cilët mund t'iu sigurojnë atyreshpjegime nëse është e nevojshme. Ekspertët
e AAPdo të mbështesin Bordin Drejtues të AKK-së për të kontrolluar nëse raportet janë
kuptimplota në aspektin teknik ndërsa ata marrin vendime.

56. Recommndation derives from the interviews
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Më poshtë janë paraqitur rekomandime specifike për secilën fazë të zbatimit të procedurës së validimit dhe akreditimit. Gjetjet rrjedhin nga intervistat:
Faza I - Institucioni i AAP-së dorëzon aplikacionin. IAAP-të gjejnë aplikacionin, edhe pse
AKK ka përgatitur një formular me dokumentacionin e kërkuar që duhet të dorëzohet me
aplikacionin.
Qendra e Trajnimit Profesional në përgjithësi i gjen të qarta kërkesat gjatë fazës së aplikimit. Disa nga rekomandimet që do të eleminojnë sfidat gjatë kësaj faze janë:
• AKK duhet të kontrollojë nëse marrëveshja për përdorimin e standardit ndërkombëtar të teknologjisë së informacionit është e nevojshme si dëshmi, pasi që kualifikimi i teknologjisë së informacionit ofruar nga QAP-të i përket nivelit 2 të KKK-së.
• Ekspertët e jashtëm duhet të pranojnë rregulloren e përgjithshme të QAP-ve që
mbulon kërkesat. Ekspertët nuk duhet të kërkojnë rregullore dhe udhëzues të
veçantë, të tilla si për: shëndetin dhe sigurinë, regjistrimin e studentëve, lëshimin
e çertifikatave, etj.
• Kërkesa për dorëzimin e planit financiar duhet të ndryshohet, pasi që në rastin e
QAP-ve, APRK-MPMS është përgjegjëse për prokurimin, ndërsa QAP mund të realizojë vetëm para-matjen;
• Ekspertët e vlerësimit duhet të pranojnë kualifikimin e instruktorit në lidhje me
kualifikimin. Ata duhet të konsiderojnë që instruktorët që janë të angazhuar për
nivelin tre nuk duhet të jenë inxhinierë.
• AKK duhet të digjitalizojë procesin e aplikimit. Procesi i aplikimit kërkon dorëzimin e
një numri të madh të dokumentacionit i cili do të thjeshtohet përmes digjitalizimit.
Shkollat profesionale kishin shumë ankesa për kërkesat gjatë fazës së aplikimit, por nga
ana tjetër ata ofruan shumë rekomandime, të cilat mund të kontribuojnë në përmirësimin
e procesit. Çështjet që do të trajtohen janë:
• AKK duhet të ngarkojë në faqen e internetit modelet e plotësuara të aplikimit për validimin e kualifikimit dhe akreditimin e institucionit; Modelet e aplikimit duhet të kenë
shembuj konkret në mënyrë që aplikantët të plotësojnë aplikacionin; AKK mund të
konsiderojë gjithashtu prezantimin e një animacioni që do të mbështeste aplikantët
• AKK duhet të hartojë listën e dokumentacionit të kërkuar dhe duhet të ofroj shpjegime shtesë për secilin dokument të kërkuar bazuar në llojin e Institucionit të
Arsimit dhe Aftësimit Profesional (publik dhe privat). p.sh. Disa dokumente nuk
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duhet të kërkohen nga Institucionet Publike të Arsimit dhe Aftësimit Profesional
(çertifikata e pronësisë, numri fiskal, plani financiar) ose dhënia e argumenteve
pse nevojitet kualifikimi, pasi që kjo është elaboruar gjatë procesit të zhvillimit të
sistemit operativ. Për më tepër, AKK duhet të ndajë listën e dokumentacionit të
kërkuar bazuar në aplikimin e IAAP (validimin e kualifikimit, akreditimin e IAAP ose
të dyja). Përgjatë kësaj, IAAP do të dijë saktësisht se çfarë lloji të dokumentacionit
do të duhet të sigurojë;
• AKK duhet të deklarojë qartë në formularin e aplikimit për validimin se çfarë lloj
modeli të kurrikulës duhet të paraqesin Institucionet e AAP-së gjatë procesit të
aplikimit. Preferohet që AKK të ngarkojë në faqen e tyre të internetit një shembull
të programeve mësimore për aplikantët. Kjo masë do të ndihmojë Shkollat Profesionale të mos ngatërrohen me kërkesa të dyfishta, nga disa Shkolla Profesionale
që kërkojnë kurrikula të integruara modulare dhe nga pjesa tjetër e teorisë dhe
kurrikulën e moduleve praktike;
• MASH duhet të zhvillojë kurrikulën bazuar në standardet e profesionit dhe ta shpërndajë ato në të gjitha Shkollat Profesionale. Shkollat Profesionale nuk mund validonin kualifikimet për shkak të mungesës së kurrikulës së rishikuara nga Ministira
e Arsimit dhe Shkencës. MASH duhet të sigurojë informacion mbi programet mësimore për të gjitha Shkollat Profesionale të interesuara që janë të gatshme të
aplikojnë për validimin e kualifikimit dhe akreditimin e institucionit;
• MASH duhet të përgatisë dhe shpërndajë në shkolla një pako të gatshme të rregulloreve të kërkuara. Disponueshmëria e këtij dokumentacioni do të lehtësojë procesin e aplikimit për shkollat. Rregullore të caktuara të kërkuara, të tilla si: rregullorja e punës, kodi i sjelljes, rregullorja për regjistrimin e studentëve, rregullorja
për raportimin e incidenteve, për transferimin e kredive të kualifikimit, konfidencialiteti, siguria, etj.), duhet të përgatiteten nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe
të përdoren gjatë procesit të aplikimit nga të gjitha shkollat profesionale;
• MASH duhet të rregullojë dokumentacionin e lëshuar pas diplomimit përmes udhëzimit administrativ për vlerësimin përfundimtar. Aktualisht, në diplomë tregohet
suksesi mesatar i notës, ndërsa nota përfundimtare e provimit shënohen si në
regjistrin shkollor.
• AAAPRr duhet të zhvillojë një pako modelesh që do të përdoren nga të gjitha Shkollat Profesionale, të tilla si shablloni për: planin financiar, portofolin, format e vlerësimit dhe testet teorike etj. Shkollat Profesionale mund të përshtatin modelin e
planit financiar të zhvilluar nga AAAPRr.
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• Mësuesit e shkollës duhet të trajnohen në lidhje me zhvillimin e materialeve mësimore në mënyrë që të plotësojnë boshllëkun e librave shkollorë që mungojnë për
Shkollat Profesionale. Përmes kësaj mase, shkollat do të jenë në gjendje të përmbushin kriterin e kërkuar nga AKK derisa të vihen në dispozicion librat shkollorë.
Faza II - AKK angazhon ekspertë të jashtëm; ekspertët vlerësojnë dokumentacionin,
vizitojnë institucionet dhe përgatisin draft raportin e vlerësimit;
• Kriteret për angazhimin e ekspertëve të jashtëm duhet të rishikohen në përputhje me legjislacionin përkatës për institucionet publike dhe masat e marra për të
parandaluar paqartësinë dhe keqinterpretimin; Kriteret kryesore duhet të jenë:
• ekspertët duhet të vijnë nga bizneset dhe Institucione të ngjajshme të AAP;
• duhet të kenë përvojë në AAP dhe profil të ngjashëm përtë paktën 5 vjet.
• AKK duhet të informojë paraprakisht ekspertët e jashtëm të zgjedhur mbi specifikat
e secilit Institucion të Arsimit dhe Aftësimit Profesional që do të vlerësohet si dhe
nivelin e kualifikimit (Shkolla Profesionale publike / private, Qendra e Formimit
Profesional publik / privat). Kjo masë do të zvogëlojë keqkuptimet gjatë vizitave
vlerësuese në Institucionet e AAP si dhe do të përgatisë ekspertët që të mos kërkojnë pajisje më të avancuara sesa duhen për një kualifikim të veçant. Vlerësuesit
e jashtëm duhet të shmangin imponimin e praktikave nga universitetet dhe/ose
institucionet private57.
• AKK duhet të informojë ekspertët paraprakisht për rolin e tyre. Ata duhet të kenë
një rol mbështetës dhe jo kontrollues. Për më tepër, AKK/ekspertët duhet të ofrojnë më shumë mentorim për Shkollat Profesionale58.
• AKK duhet të përgatisë një listë kontrolli të standardizuar për ekspertët, gjatë së
cilës ekspertët do të dinë se çfarë të kontrollojnë në Institucionet e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional. Lista kontrolluese do të ndihmojë gjithashtu ekspertët për
të përgatitur raportin. Përmes listës së kontrollit, AKK do të ketë mundësinë të
monitorojë më lehtë angazhimin e ekspertëve gjatë vizitës së Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional por gjithashtu të vlerësojë Institucionet e Arsimit
dhe Aftësimit Profesional bazuar në të njëjtat kritere. Deri më tani, përvoja tregoi se
ekspertët po zbatonin qasje/kritere të ndryshme gjatë vlerësimit.

57. Gjetja dalur nga intervista
58. Ibid
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FAZA III - Drafti i raportit me rekomandime dërgohet nga AKK-japërsëri në institucionin
e Arsimit dhe Aftësimit Profesional duke u kërkuar atyre të japin në një kohë të caktuar sqarime shtesë nëse ka; Institucioni i Arsimit dhe Aftësimit Profesional ia dërgon
raportin me sqarime shtesë AKK-së
• Personeli i AKK duhet të kontrollojë nëse ekspertët e jashtëm kanë përfshirë në
raport informacionin/shpjegimin shtesë të ofruar nga Institucioni i Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Për më tepër, stafi i AKK-së duhet t'u kërkojë Institucioneve të
Arsimit dhe Aftësimit Profesional të i’u dërgoj email edhe atyre atëherë kur u dërgojnë ekspertëve raportet me informacione shtesë. Për më tepër, nëse ekspertët vendosin të mos marrin parasysh shpjegimet e ofruara nga IAAP, ata duhet të shënojnë
vendimin dhe shpjegimin e tyre në raport. Ky proces mund të monitorohet përmes
zhvillimit të listave të kontrollit të plotësuara nga të dy palët, përmes shënimit të aktiviteteve në listën e kontrollit. Përmes kësaj mase, keqkuptimet do të zvogëlohen.
FAZA IV - AKK vlerëson raportin dhe publikon vendimin përfundimtar;
• AKK duhet të respektojë kohën dhe afatet në komunikimin e vendimeve të marra
nga Bordi Drejtues për akreditimin e IAAP ose vlerësimin e kualifikimit. Për më
tepër, nëse vendimi është negativ, ai duhet të mbështetet nga argumente. AKK nuk
duhet të lejojë që vendimet negative të shpallen pa dhënë shpjegime dhe argumente. Argumentet do t'i shërbejnë IAAP për t'u përmirësuar më tej.
• AKK duhet të zhvillojë një sistem, i cili do t'i mbështesë ata për të ndjekur procesin
e validimit dhe akreditimit nga fillimi deri në fund. Ky sistem do t'i ndihmojë ata të
gjurmojnë fillimin, datën e mbarimit dhe të zbutin vonesat. Gjatë gjithë këtij sistemi,
AKK do të respektojë afatet për të gjithë procesin dhe nuk do të tejkalojë kohëzgjatjen e rregulluar tashmë të procesit prej 6 muajsh;
• AKK duhet të shqyrtojë mundësitë për të mbështetur anëtarët e Bordit Drejtues
përmes angazhimit të ekspertëve të pavarur që do t'i mbështesin ata në interpretimin e raportit. Gjatë gjithë kësaj mase, anëtarët e Bordit Drejtues do të mbështesin vendimin e tyre nga një mendim eksperti. Kjo strukturë do të ndikojë në uljen
e ankesave nga institucionet e AAP-së , të cilat vazhdimisht theksojnë që vendimmarrësit nuk mund të kuptojnë specifikat e secilit institucion të AAP-së që aplikon
për akreditim.

10. Udhëzimet e AKK për
validimin e kualifikimit
Për të lehtësuar zbatimin e procesit të validimit, AKK posedon udhëzime për të mbështetur institucionet gjatë procesit. Megjithëse këto udhëzime janë në dispozicion në faqen e
internetit të AKK, koordinatorët e SC nuk iu referuan atyre gjatë intervistave. Meqenëse
udhëzimet u prodhuan në 2011, rekomandohet të rishikohen dhe thjeshtohen bazuar në
praktikat e zbatimit. Udhëzimet janë renditur më poshtë:
• Zhvillimi i Kualifikimit Profesional Modular (2011)59- është udhëzues që
mbështet institucionet gjatë procesit të zhvillimit të kualifikimit, duke filluar nga
zhvillimi i standardeve të profesioneve bazuar në nevojat e tregut të punës, pastaj
duke shkuar më tej në përcaktimin e rezultateve të të nxënit, e duke vazhduar me
modulet që ndërtojnë një kualifikim deri në procesin e validimit dhe kritereve. Udhëzuesi përqendrohet në kualifikimet që përbëhen nga njohuri të përgjithshme dhe
module të detyrueshme dhe profesionale.
• Vlerësimi dhe Certifikimi në KKK (2011)60: Dokumenti përbëhet nga tri pjesë. Pjesa e parë shpjegon se çfarë është një strategji vlerësimi dhe si t'i qasemi zhvillimit
të saj; Pjesa e dytë i referohet zhvillimit të mjeteve të vlerësimit të përshtatshme
për vëzhgimin, ekzaminimin e produktit dhe pyetjeve, por gjithashtu edhe për instrumentet që lejojnë mbledhje dhe gjykim transparent të provave të prodhuara
nga kandidati. Pjesa e tretë është një udhëzues për regjistrimin dhe procedurat e
çertifikimit që duhet të zbatohet për dhënien e kredive.
• Verifikimi i brendshëm i vlerësimit për Kualifikimet Profesionale (2011)61: Ky udhëzues praktik do të japë informacion shtesë në lidhje me procesin e brendshëm
të verifikimit dhe shembujve të "Formularëve për prova" që institucioni juaj do të
duhet të sigurojë kur të kryeni verifikim të jashtëm dhe monitorim. Manuali Kombëtar i Kualifikimeve ofron informacion se si Programet e Edukimit dhe Trajnimit do
të Vlerësohen dhe Verifikohen, dhe roli i rëndësishëm i përcaktimit që këto vlerësime të punës së nxënësve të jenë të standardit të duhur për të arritur rezultatet e
kurrikulës dhe për të përmbushur pritjet e “Standardeve të Profesionit”të kërkuara
nga sektori i industrisë.

59. https://akkks.rks-gov.net/uploads/developing_modular_qualifications.pdf
60. https://akkks.rks-gov.net/uploads/assessment_and_certification_in_the_nqf_practical_guide_tool-kit_.
pdf
61. https://akkks.rks-gov.net/uploads/internal_verification_of_assessments_for_vocational_qualifications_
practical_guide_tool-kit_.pdf
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• Udhëzues për zhvillimin e mëtejshëm të një sistemi cilësor për vlerësimin
e jashtëm të AAP në Kosovë (2011) 62: Përshkruan më në detaje përbërësit e
Sistemit të Cilësisë në Kosovë dhe institucionet përgjegjëse për secilin komponent
dhe zgjidhjet për plotësimin e përgjegjësisë së njëri-tjetrit;
• Sigurimi I Cilësisë në institucionet e AAP-së (2011)63: Kjo “Pako instrumentesh”
është krijuar për të mbështetur dhe ndihmuar Shkollën/Qendrën tuaj të Trajnimit në zhvillimin ose evoluimin e procesit "Vetëvlerësimit" dhe për të prodhuar një
raport të mirë të vetëvlerësimit për dorëzim në AKK.
• Udhëzime për Institucionet e Akredituara të Sigurimit të Cilësisë për të ofruar AAP -post-sekondar (2011)64: Ky dokument merret me sigurimin e cilësisë së
institucioneve të akredituara për të ofruar arsim dhe aftësim profesional-post-sekondar (AAP). Post-sekondari përcaktohet si dispozitë deri në Nivelin 5. Dokumenti
bën rekomandime në lidhje me (1) organizimin dhe menaxhimin e Institucionit;
(2) menaxhimin dhe shpërndarjen e proceseve të sigurimit të cilësisë; (3) ngjarjet
dhe dokumentet e një sistemi të integruar të cilësisë; (4) vetëvlerësimin, dhe (5)
vlerësimin e nxënësit.

62. https://akkks.rks-gov.net/uploads/guide_for_further_development_of_quality_syst.pdf
63. https://akkks.rks-gov.net/uploads/quality_assurance_in_vet_institutions_practical_guide_for_implementation.pdf
64. https://akkks.rks-gov.net/uploads/guidelines_for_quality_assurance_of_accredited_institutions_that_offer.pdf

11. Kapacitetet institucionale
Për të hyrë në procedurën e validimit dhe akreditimit, institucionet e AAP-së që dëshirojnë
të aplikojnë dhe AKK, duhet të kenë kapacitetet e duhura njerëzore. Institucionet e përfshira duhet të kenë kapacitete të mjaftueshme njerëzore për t'u marrë me proceset, por
për më tepër anëtarët e stafit përgjegjës duhet të jenë të përgatitur për zbatimin e proceseve. Paragrafët më poshtë, paraqesin një përmbledhje të gjetjeve dhe rekomandimeve
në lidhje me kapacitetet njerëzore.
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12. Kapacitetet
institucionale të AKK
Sa i përket sasisë, që nga themelimi i saj, AKK u përpoq të siguronte numrin fillestar të
planifikuar të stafit, i cili ishte 27 punonjës në total, por për shkak të kufizimeve të buxhetit, kjo ishte e parealizueshme. AKK filloi të operojë me gjashtë anëtarë të stafit: Drejtori,
ndihmësi i zyrës dhe një ekip bazë prej katër ekspertësh (2 për sigurimin e cilësisë, 1 për
standardet e punës dhe 1 përgjegjës për kualifikimet). Në vitin 2019, numri i të punësuarve u rrit në 10. Digjitalizimi i proceseve nga AKK do të mbështesë anëtarët e stafit për të
trajtuar situatën më lehtë dhe për të mbyllur hendekun.
Meqenëse roli i tyre është kryesisht në menaxhimin, koordinimin dhe administrimin e procedurave gjatë fazës fillestare, anëtarët e stafit të angazhuar nuk u përballën me vështirësi. Kjo ndryshoi me kalimin e kohës, pasi që megjithëse institucioni mund të angazhonte
ekspertë të jashtëm për detyra të ndryshme verifikimi, vlerësimi, ekipi bazë po përballej
me vështirësi pasi që pavarësisht nga puna në zyrë, ata duhej të shoqëronin panelin e ekspertëve në këtë fushë. Meqenëse numri i IAAP-ve që aplikojnë për validim dhe akreditim
po rritet, do të jetë shumë e vështirë për anëtarët e stafit aktual t'u përgjigjen kërkesave
që vijnë nga IAAP-të dhe për më tepër të monitorojnë institucionet ndërmjet periudhave të
akreditimit/riakreditimit. Disa sinjale mbi kapacitetet e kufizuara të AKK-së janë vërejtur
tashmë nga disa IAAP, pasi që disa prej tyre nuk morën komente për raportin e tyre të
vetëvlerësimit, ndërsa AKK-ja është e detyruar të dërgojë informata kthyese tek -IAAP-të
për raportet e vetëvlerësimit në bazë vjetore.
Sipas legjislacionit, vendimi përfundimtar për validimin e kualifikimeve dhe akreditimin e
institucioneve duhet të merret nga Bordi Drejtues i AKK, i cili përbëhet nga anëtarë të deleguar nga institucione të ndryshme, vendim i cili nuk mund të ndikohet nga AKK. Anëtarët
duhet të kalojnë nëpër raportet e përpiluara nga ekspertët e jashtëm, dhe bazuar në raportet ata duhet të vendosin për përgjigje pozitive/negative. IAAP-të e intervistuara dhe përfaqësuesit e institucioneve kombëtare e konsiderojnë këtë praktikë si një praktikë shumë
të rrezikshme, pasi jo të gjithë anëtarët e Bordit Drejtues e kuptojnë natyrën dhe kompleksitetin e IAAP-ve65. Për më tepër, reagimet nga disa ofrues të AAP-së ishin që ekspertët e
jashtëm të angazhuar duhet të jenë mirë të informuar për natyrën e punës së institucioneve
të AAP-së para se të fillojnë me vlerësimin. Në raste të caktuara, ekspertët e jashtëm kanë
kërkuar dokumentacion dhe prova që nuk korrespondonin me institucionin përkatës të AAP.

65. Intervistë me Gani Ismajli, EARK
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Anëtarët fillestarë të personelit patën mundësinë të marrin pjesë në trajnime të ndryshme,
vizita studimore dhe konferenca, në drejtim të ndërtimit të kapaciteteve të njohurive. Sidoqoftë, ky nuk është rasti me anëtarët e stafit të sapo emëruar. Ekspozimi ndaj përvojave të
ndryshme ka rritur njohuritë dhe kompetencat e tyre edhe pse përvoja e tyre e mëparshme
e punës nuk është fituar brenda ndonjë IAAP66 . Një numër i IAAP-ve ishin mjaft të kënaqur
me mbështetjen dhe këshillat e ofruara nga anëtarët e stafit me përvojë të AKK-së.
Si përgjigje e situatës, duhet të zhvillohet një sistem i brendshëm i trajnimit gjatë të cilit
të gjithë anëtarët e stafit do të kenë mundësinë të rrisin dhe azhurnojnë njohuritë dhe
aftësitë e tyre në lidhje me përgjegjësitë, por për më tepër anëtarët e rinj të stafit do të
arrijnë më shpejt kompetencat e nevojshme për të përmbushur përgjegjësitë e tyre. Vetë
sistemi duhet të përbëhet nga pako të ndryshme trajnimi, sigurimi i të cilave mund të
bëhet përmes modalitetit të brendshëm ose të jashtëm. Si rezultat i intervistës së kryer
me Drejtorin e AKK-së, disa nga pakot e rekomanduara të trajnimit për stafin e AKK-së
janë:
Trajnimi për Udhëheqje do të ndihmojë anëtarët e stafit të AKK-së të krijojnë aftësi të
forta komunikimi, të zhvillojnë aftësitë e tyre drejtuese si menaxherë në vendosjen e qëllimeve dhe duke i bërë ata të përgjegjshëm, të limitojnë stresin, menaxhojnë konfliktin dhe
të përmirësojnë aftësitë e tyre të trajnimit dhe lehtësimit të cilat do të kenë një ndikim
pozitiv në performancën e institucionet e tyre partnere.
Trajnim i shkrim-leximit digjital do të mbështesë anëtarët e stafit të AKK për të përdorur
më së miri teknologjinë për të gjetur, përdorur dhe shkëmbyer informacione. Kjo do t'i
bëjë ata të kuptojnë rëndësinë e privatësisë, sigurisë dhe vlerësimit të besueshmërisë së
informacionit dhe së fundmi do t'i mbështesë ata për të menaxhuar proceset që mund të
realizohen përmes digjitalizimit.
Ekspertët e jashtëm të angazhuar nga AKK si një mbështetje e jashtme, aktualisht nuk u
është ofruar trajnimi, por vetëm këshilla nga anëtarët e stafit të AKK. Ekspertët e jashtëm
duhet të përgatiten përmes seancave informuese të mbajtura nga stafi i AKK. Përgatitja
paraprake do të ulë rrezikun që ekspertët të bëjnë pyetje të cilat nuk janë të rëndësishme
për institucionin.

66. Të gjeturat që rrjedhin nga intervistat
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13. Kapacitetet Institucionale të
Institucioneve të Arsimit dhe
Aftësimit Profesional
Gjatë analizimit të përgjegjësive të koordinatorëve të sigurimit të cilësisë në drejtim të procedurave të validimit dhe akreditimit, ishte e qartë se ata nuk mund të përballen të vetëm, me
të gjitha kërkesat e kërkuara, të tilla si përpunimi vjetor i raportit të vetë-vlerësimit, përgatitja
e dokumentacionit të bazuar në prova dhe dokumentacioni i ndryshëm i kërkuar për aplikimin. Ushtrimi kërkon angazhimin e të gjithë anëtarëve të stafit. Megjithëse menaxhmenti dhe
anëtarët e stafit nga IAAP duhet të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme për koordinatorët
e SC, në disa IAAP kjo nuk aplikohet. Arsyeja prapa është mungesa e ndërgjegjësimit nga
anëtarët e tjerë të stafit mbi rëndësinë e vetë proceseve. Përkundër faktit se sipas udhëzimeve administrative përkatëse kërkesa është që secili QAP dhe Shkollë Profesionale të kenë
një koordinator të sigurimit të cilësisë, orët e dedikuara të koordinatorëve për qëllime të
procedurave të sigurimit të cilësisë në Shkollat Profesionale janë të paqarta, ndërsa në QAP
janë shumë të kufizuara.
Gjatë intervistave, u zbulua se jo të gjithë koordinatorët e SC-së iu nënshtruan një trajnimi në
lidhje me procedurat dhe kërkesat e sigurimit të cilësisë, dhe kjo situatë uli performancën dhe
ndërgjegjësimin e tyre për rëndësinë e proceseve të SC. Meqenëse QAP-të hynë në procesin e
validimit dhe akreditimit shumë më parë sesa Shkollat Profesionale, ishte e qartë se shkollat
profesionale po përballeshim me më shume probleme krahasuar me QAP. Trajnimet të mbajtura nuk ishin sistematike apo të bazuara në nevojat e tyre, por përkundrazi u mbajtën pa
ndonjë informacion të dhënë paraprakisht.
Ndërtimi i kapaciteteve për anëtarët e stafit të institucioneve AAP është thelbësor në mënyrë
që të ketë sukses në procesin e validimit dhe akreditimit. Në vijim janë prezantuar trajnimet
e rekomanduara për anëtarët e stafit të Shkollave Profesionale dhe Qendrave të Trajnimit
Profesional.
Shkollat Profesionale
Në mënyrë që Shkollat Profesionale të lirohen nga procesi i validimit dhe akreditimit, ato
duhet të marrin pjesë në një trajnim që do të paraqiste vlerën e procesit të SC në nivelin e
shkollës. Për më tepër, duhet bërë më shumë punë në përgatitjen e shkollave për përgatitjen e planit financiar. Disa nga trajnimet e rekomanduara të nxjerra nga intervistat janë:
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• Koordinatori i Sigurimit të Cilësisë duhet të trajnohet në përgatitjen e raportit të
vetëvlerësimit, mentorimin dhe monitorimin e orëve të mësimdhënies, përgatitjen
dhe zbatimin e planit të përmirësimit, trajnimin në lidhje me vlerësimin dhe procesin e akreditimit.
• Menaxhimi duhet të kalojë përmes menaxhimit të përgjithshëm dhe trajnimit të
udhëheqjes, për përpunimin e planit financiar, planin e zhvillimit të shkollës, të
ketë më shumë trajnime në zbatimin e udhëzimeve administrative, shkëmbime të
përvojave me vendet e tjera nga rajoni, etj. Aspekti i koordinimit në mes të DKA MASH - Shkolla Profesionale gjithashtu duhet të trajtohet;
• Mësuesit/Instruktorët: Megjithëse u është ofruar një trajnim shumicës së mësuesve, u bë sugjerimi që, të gjithë mësuesit duhet të barazohen në lidhje me
kërkesat dhe kriteret për procesin e validimit dhe akreditimit. Mësuesit/instruktorët
duhet të kalojnë përmes trajnimeve profesionale në profilin e tyre, për zbatimin e
kurrikulës Bërthamë, trajnimin për anëtarët e grupit që përgatisin raportin e vetëvlerësimit, trajnimin e instruktorëve për profesionet evaliduara, etj.,
Qendrat e Aftësimit Profesional
Një i intervistuar theksoi se para procesit të validimit dhe akreditimit do të ishte shumë
e dobishme për të gjitha QAP-të që të kenë një takim të përbashkët dhe të diskutojnë
se si të përmbushin kërkesat/të përgatisin dokumentacionin për validim dhe akreditim.
Përveç kësaj, të gjithë anëtarët e stafit të QAP-ve (Koordinatori i Sigurimit të Cilësisë, menaxhmenti dhe trajnerët/instruktorët) duhet t'i nënshtrohen një trajnimi të përgjithshëm
mbi validimin, kriteret e akreditimit, dhe procesin, si dhe një trajnim se si të përgatisin
dokumentacionin e kërkuar për procedurën e validimit dhe akreditimit. Këto trajnime
do të rrisin njohurinë dhe ndërgjegjësimin e të gjithë anëtarëve të stafit të QAP-ve mbi
kërkesat dhe nevojën për mbështetje të ndërsjellë brenda institucioneve të tyre, por edhe
me institucionet e tjera. Në lidhje me trajnimet specifike, më poshtë renditen trajnimet e
rekomanduara për:
• Koordinatori i Sigurimit të Cilësisë duhet t'i nënshtrohet një trajnimi për të kuptuar
më mirë rolin dhe përgjegjësinë e tij. Një trajnim shtesë do të ishte i dobishëm për
dokumentacionin dhe kriteret e nevojshme për Njohjen e Mësimit Paraprak (RPL);
• Menaxhmenti duhet t'i nënshtrohet trajnimeve të ndryshme të menaxhimit, ndërsa
menaxherët e rinj duhet t'i nënshtrohen një trajnimi në mënyrë që të kuptojnë procesin e përgjithshëm të validimit dhe akreditimit siç u përmend më lart;
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• Instruktorët/mësuesit duhet të informohen dhe trajnohen për kriteret që duhet
të plotësojnë për validimin dhe akreditimin, për nevojat e tregut të punës dhe të
ekspozohen ndaj trajnimeve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë. Instruktorët e rinj duhet t'i nënshtrohen një trajnimi të përgjithshëm mbi validimin dhe
akreditimin në mënyrë që të përgatiten.

14. Konkluzionet
Konkluzionet e nxjerra nën këtë kapitull pasqyrojnë gjetjet e përgjithshme në lidhje me procedurat e validimit dhe akreditimit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Duke parë katër raste
studimore të analizuara të vendeve të ndryshme, mund të konkludojmë se nuk është se procedurat kanë rëndësi, por rezultati i arritur, dhe rezultati kryesor është ofrimi i kualifikimeve
që i përgjigjen nevojave të tregut të punës si dhe prezantimi i procedurave që do të çojnë në
përmirësimin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional.
MASH duhet të reflektojë në konkluzionet e përmendura më lart. Mungesa e qartësisë brenda
kornizës ligjore të Kosovës në lidhje me procedurat e validimit dhe akreditimit duhet të adresohet
gjatë rishikimit të planifikuar tashmë të kornizës ligjore nga MASH. Para rishikimit të legjislacionit,
MASH duhet të diskutojë gjerësisht me të gjithë akterët e përfshirë në lidhje me vlerësimin e
procedurës së kualifikimit, rolet e institucioneve dhe mekanizmat e tjerë në lidhje me validimin e
kualifikimeve. Pikat që duhet të diskutohen më tej janë:
• A duhet t'i nënshtrohen Shkollave Profesionale Publike procedurës së validimit?
• A duhet të konsiderohet kualifikimi i validuar/aprovuar nëse i iu nënshtrua procedurës
së validimit si kualifikim i aprovuar për të gjitha Shkollat Profesionale Publike ku ofrohet? E njëjta pyetje vlen edhe për validimin e kualifikimeve në Qendrat e Aftësimit
Profesional?
• A duhet të rishikohen tarifat e aplikimit?
• A duhet t'i nënshtrohen Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit procedurës së akreditimit?
• A ka kryer MASH llogaritjen e kostos/përfitimit të të dy procedurave, pasi ekziston një
pikëpyetje e madhe nëse kostoja për procedurat aktuale të rregulluara mund të mbulohet nga MASH? A do të ishte më e dobishme për MASH-in të investonte këto fonde për
punëtoritë dhe pajisjet e shkollave?!
Për MASH ende nuk është e qartë pse kualifikimet e aprovuara nga MASH duhet t'i nënshtrohen
përsëri një procedure të validimit 67. Sipas kornizës ligjore, të gjitha kualifikimet duhet të bazohen
në standardet e miratuara të profesionit me masat dhe monitorimin e duhur, MASH mund të
fillojë të rishikojë kurrikulat zyrtare të AAP-së bazuar në standardet e profesionit. Ata mund të
plotësojnë kërkesat për validim dhe automatikisht të regjistrojnë kualifikimet e tyre nën KKK.
Ndërsa për procedurën e akreditimit, MASH duhet të bëjë më shumë përpjekje në rregullimin e
saj. Në fillim, ajo duhet të optimizojë rrjetin e Shkollave Profesionale, të pajisë punëtoritë e tyre,
të trajnojë mësuesit dhe të zhvillojë pakon e rregulloreve të kërkuara nga AKK për akreditimin e
Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.

67. Intervistë me Valbona Fetiu Mjeku, Shefe e DAAP në MASH
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Për më tepër, edhe pse të gjithë gjatë intervistave kanë rënë dakord që këto procedura janë të
rëndësishme për të siguruar cilësinë brenda sistemit të AAP-së, përvoja ka treguar se IAAP-të
publike të Kosovës, posaçërisht Shkollat Profesionale ende nuk janë të gatshme t'i nënshtrohen procedurave të rregulluara për validimin dhe akreditimin. Nga njëra anë MASH-i ka
vendosur që të gjitha shkollat e AAP-së duhet t'i nënshtrohen procedurës së validimit dhe
akreditimit, por nga ana tjetër MASH-i57 nuk ishte në gjendje të mbështesë shkollat e Arsimit
dhe Aftësimit Profesional (për sa i përket pajisjeve, dokumentacionit, trajnimit të mësuesve,
etj.) për t'i përgatitur ato për të hyrë në procese.
Për të hyrë në procedurën e validimit dhe akreditimit, AKK dhe institucionet e AAP që dëshirojnë të aplikojnë, duhet të kenë kapacitetet e duhura njerëzore. Institucionet e përfshira duhet
të kenë kapacitete të mjaftueshme njerëzore për t'u marrë me proceset, por për më tepër
anëtarët e stafit përgjegjës duhet të jenë të përgatitur për zbatimin e proceseve.
Për më tepër, ende nuk është e qartë se kush në realitet mbulon sigurimin e cilësisë brenda Shkollave Profesionale. Sipas legjislacionit, përgjegjës për këtë funksion janë: Inspektorati
Shtetëror68 nën MASH, AKK, KPI, DKA-të dhe shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional. Koordinatori i SC për shkollën e AAP duhet të raportojë tek të gjitha institucionet e lartpërmendura.
Secila prej tyre mbulon një pjesë të sigurimit të cilësisë. Prandaj MASH duhet të analizojë
tërësisht përgjegjësitë e secilit institucion dhe të hartojë një sistem, i cili nuk do t’i mbingarkojë
Shkollat Profesionale dhe Koordinatorët e Sigurimit të Cilësisë brenda shkollave. Për momentin, asnjë nga udhëzimet administrative nuk rregullon ndarjen e kohës së koordinatorit të SC
në shkollat e AAP. Kjo mospërputhje ka krijuar probleme brenda Shkollave Profesionale, pasi
ato nuk dinë se cilin Udhëzim Administrativ duhet të ndjekin. Disa shkolla të AAP-së po ndjekin
Udhëzimin Administrativ69 nga 2016 por ata mendojnë se ato nuk mund të trajtohen njësoj si
shkollat e tjera, pasi Shkollat Profesionale janë më komplekse dhe Koordinatorët e SC kanë
nevojë për më shumë kohë dhe trajnime për implementimin. Sipas udhëzimit administrativ të
mëparshëm70, ndarja e kohës për koordinatorët e SC nuk përmendet.
Cilësia nuk mund të sigurohet përmes përfshirjes së shumë institucioneve, por përmes
angazhimit dhe ndarjes të duhur të përgjegjësive të institucioneve të cilat çojnë në qëllimin përfundimtar, i cili është që Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të ofrojnë
kualifikime të cilat i përgjigjen nevojave të tregut të punës.

68. Ligji Nr. 06 / L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovë, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=17744
69. Udhëzimi Administrativ MASHT për Sigurimin e Cilësisë në IAAP Nr. 32/2014, https://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=10263
70. Udhëzim Administrativ për Sigurimin e Cilësisë në institucionet e Arsimit Parauniversitar Nr. 32/2014,
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10263
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Shtojca 1: Lista e intervistuesve
Nr.

Emri dhe Mbiemri

Pozita

1

Florim Metaj

Koordinatori i SC

2

Xhelal Susuri

Drejtori

3

Hidajete

Koordinatori i SC

4

Beke Mulaj

Drejtori

5

Mete Hoxhaj

Koordinatori i SC

6

Zenel Kasumaj

Drejtori

7

Agim Maliqi

Koordinatori i SC

8

Qamil Qehaja

Drejtori

9

Naim Istrefi

Koordinatori i SC

10

Hamit Beqiri

Drejtori

Institucioni
CoC “ 11 Marsi”- Przren
VS “Abdyl Frasheri” -Prishtinë
VS “Tafil Kasumaj”-Deçan
VS “Andrea Dursaku” - Kamenicë
VS “Arkitekt Sinani” Mitrovicë e Jugut

11

Mustafe Hoti

Koordinatori i SC

12

Nijazi Lutfiu

Drejtori

13

Ymredin Tershnjaku

Koordinatori i SC

14

Blerim Gervalla

Drejtori

15

Majlinda Qato-Decani

Koordinatori i SC

Qendra e Aftësimit Profesional-Pejë

16

Zyle Zenelaj-Duka

Koordinatori i SC

17

Zenullah Rrustemi

Drejtori

Qendra e Aftësimit Profesional Prishtinë

18

Qamir Maçkaj

Koordinatori i SC

Qendra e Aftësimit Profesional - Prizren

19

Valbona Fetiu Mjeku

Drejtori

Departamenti për AAP nën MAS

VS “Jonuz Zejnullahu” – Viti
CoC “ Shtjefen Gjeqovi” - Prishtinë

20

Fikrije Zymberi

Drejtori

Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur AVETAE

21

Gani Ismajli

Shefi i Divizionit

Divizioni për Zhvillimin dhe Çertifikimin
e Cilësisë nën (EARK)

22

Lah Nitaj

Drejtori

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimit AKK

23

Blerim Haliti

Ekspert i AAP

LuxDev

E ARDHMJA

eshte

NË SHKOLLAT

TONA SOT

