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Hyrje 
Fuqia e shkathët punëtore që është e aftë t’i përgjigjet nevojave të tregut është ndër faktorët më të rëndësishëm 

që ndikojnë në konkurrueshmërinë e kompanive. Kosova në vazhdimësi është promovuar si një destinacion i 

përshtatshëm për investime për shkak të kostove më të ulëta të fuqisë punëtore, duke iu mundësuar kompanive 

të reduktojnë kostot operacionale dhe të jenë më konkurrues në treg. Megjithatë, gjatë viteve të fundit në vendet 

e zhvilluara e në veçanti në shtetet evropiane, rëndësi më e madhe i jepet pasjes së një fuqie të kualifikuar 

punëtore që është në gjendje t’i përshtatet nevojave të kompanive. 

Përkundër ekzistimit të normës së lartë të papunësisë, që luhatet mes 27 dhe 40 për qind varësisht burimit të 

informacionit, kompanitë kosovare në vazhdimësi ankohen për vështirësitë me të cilat ballafaqohen në aspekt të 

gjetjes së punëtorëve me kualifikimet e kërkuara, të cilët janë të nevojshëm për procese të ndryshme të punës. 

Në një studim të realizuar nga Oda Amerikane gjatë vitit 2017, është evidentuar se mungesat më të mëdha në 

shkathtësi të punëtorëve hasen në sektorin e prodhimit, dhe pikërisht në ato profile të natyrës teknike që në 

kushte normale adresën e kanë tek shkollimi dhe aftësimi profesional. 

Ky dokument që realizohet në kuadër të projektit “Zhvillimi i Sektorit Privat përmes zbatimit të MSA”, ka për synim 

të shikojë se ku qëndron Kosova për momentin në aspekt të krijimit të një sektori arsimor dhe tregu të punës 

fleksibil që i hap rrugën ndërmarrjeve kosovare që të jenë konkurrent në tregun evropian. Poashtu, dokumenti 

do të pasqyrojë edhe disa nga prioritetet kryesore në nivel të Bashkimit Evropian sa i përket arsimit profesional 

dhe atij të lartë, në veçanti duke u fokusuar në Agjendën Evropiane për Shkathtësi të Reja. 

1. Prapavijë mbi tregun e punës në Kosovë 
Rishikimi i situatës në tregun e punës në Kosovë kërkon një analizë më të thellë, kjo edhe për faktin se faktorë të 

ndryshëm ndikojnë në vërtetësinë apo saktësinë e informatave që vihen në dispozicion në këtë fushë. Si pikënisje 

e kësaj analize, të dhënat e ofruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për tremujorin e dytë të vitit 2018:  

 Total BE Meshkuj Gra dhe vajza 

Të punësuarit 341,600 28.5% 68.6% 269,800 44.8% 71,800 12.0% 

Pjesëmarrja në fuqi punëtore 484,200 40.4% 73.8% 380,700 63.1% 103,500 17.4% 

Personat joaktiv në tregun e punës 714,314 59.6% 26.2% 222,628 36.9% 491,327 82.6% 

Papunësia 142,500 29.4% 6.8% 110,800 29.1% 31,700 30.6% 

Papunësia (15-24 vjeç) 40,400 55.0% 15.0% 27,500 51.8% 13,000 63.2% 
Figura 1 Indikatorët kryesorë të punësimit në Kosovë1 

Sipas këtyre të dhënave, numri i përgjithshëm i të punësuarve në Kosovë në tremujorin e dytë të vitit 2018 ka 

shënuar 341 mijë persona, nga të cilët rreth 270 mijë meshkuj dhe 72 mijë gra dhe vajza. Shkalla e papunësisë ka 

shënuar vlerën prej 29.4%, e që paraqet rënie të dukshme nga vitet paraprake. Megjithatë, një e dhënë e tillë nuk 

duhet të shihet si premtuese për shumë arsye: 

 Shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në tregun e punës është vetëm 40.4%, ndërsa edhe më 

shqetësuese është pjesëmarrja e grave dhe vajzave me vetëm 17.4%. Kjo nënkupton se 59.6% e fuqisë 

punëtore të moshës 15-64 vjeçare nuk janë aktiv në tregun e punës, apo mbi 714 mijë persona. Si 

krahasim, pjesëmarrja e fuqisë punëtore në shtetet e BE, sipas Eurostat është 73.8% 

 Nëse bazës së personave joaktiv në treg i shtohet edhe numri i të papunëve prej 142,150 personave, jep 

të nënkuptohet se 856,814 persona, apo 71.5% e fuqisë potenciale punëtore mbetet e paangazhuar. Një 

gjë e tillë nënkupton një potencial të madh të humbur për Kosovën. 

 Pjesëmarrja e fuqisë punëtore mbetet posaçërisht shqetësues në mesin e grave dhe vajzave, ku vetëm 

17.4% e tyre janë aktive në tregun e punës, përderisa mbi 490 mijë figurojnë si joaktive në këtë treg 

 Një e dhënë tjetër shqetësuese është papunësia jashtëzakonisht e lartë në mesin e të rinjve të moshës 

15-24 vjeçare, ku 55% e tyre që janë aktiv në tregun e punës figurojnë si të papunë. Ky edhe mund të 

                                                           
1 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Anketa e Fuqisë Punëtore TM2 2018, 2018 
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jetë një tregues i ndërlidhjes së dobët mes tregun të punës dhe sistemit arsimor në vend, një shqetësim 

ky i ngritur shumë shpesh nga komuniteti i biznesit në vend. 

Megjithatë, ajo çfarë u sqarua më lartë është vetëm njëra anë e medaljes. Duhet theksuar se ekzistojnë disa 

faktorë që mund të ndikojnë dukshëm në saktësinë e të dhënave. Informaliteti i lartë dhe hezitimi i personave që 

të tregojnë gjendjen faktike të tyre sa i përket punësimit në anketën e fuqisë punëtore rezulton në të dhëna të 

pjesshme që duhet të merren në konsideratë me kujdes të shtuar. Sektorë të ndryshëm në vend, përfshirë këtu 

sektorin e ndërtimit, bujqësisë, prodhimit, tregtisë dhe të tjera, llogaritet të kenë norma të konsiderueshme të 

informalitetit në punësim. Megjithatë, një gjë e tillë nuk reflektohet në të dhënat e ofruara nga Agjencia e 

Statistikave të Kosovës. 

 2017 2016 

Numri i të punësuarve sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 357,100 331,800 

Numri i kontribuuesve aktiv në Fondin e Kursimeve Pensionale 352,849 312,672 

Shkalla e sugjeruar e informalitetit 1.18% 5,76% 
Figura 2 Numri i të punësuarve dhe kontribuuesve në Fondin e Kursimeve Pensionale2 

Sipas të dhënave të ofruara nga ky institucion, numri i përgjithshëm i të punësuarve në vitin 2017 ka shënuar 

357,100 persona. Në anën tjetër, Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës, ka raportuar që në këtë vit, numri i 

kontribuuesve aktiv ka arritur shifrën prej 352,849 personave. Meqenëse Trusti bën raportimet bazuar në të 

dhëna reale dhe lehtë të gjurmueshme, kjo do të nënkuptonte që shkalla e informalitetit në punësim të jetë vetëm 

1.19%. Kjo do të ishte një shifër që do të kishin lakmi edhe ekonomitë me të zhvilluara në botë, mirëpo 

fatkeqësisht një gjë e tillë nuk përkon aspak me realitetin.  

Një e dhënë tjetër që mund të sugjerojë në një situatë tjetër faktike krahasuar me atë që janë në gjendje të ofrojnë 

të dhënat zyrtare, mund të nxirret duke krahasuar produktivitetin e fuqisë punëtore:  

 

Figura 3 Kontributi i një punëtori në BPV 

Bazuar në të dhënat krahasimore të ofruara nga Banka Botërore sa i përket bruto produktit vendor të vendeve të 

Ballkanit Perëndimor, dhe duke krahasuar ato të dhëna me statistikat e punësimit të Agjencive përkatëse 

shtetërore, mund të kalkulohet kontributi i fuqisë punëtore në ekonomi. Në këtë aspekt, të dhënat tregojnë se 

kontributi i një punëtori në BPV në Kosovë është rreth 20,000 USD aktuale, apo rreth 18,000 euro me çmime 

aktuale. Kjo mesatare është e krahasueshme me Serbinë, dhe dukshëm më e lartë se e Maqedonisë dhe 

Shqipërisë. Një e gjetur e tillë është paradoksale kur merret parasysh numri i lartë i papunësisë por edhe ankesat 

                                                           
2 Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës, Raporti Vjetor 2017, 2018 
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e shumta të industrisë vendore për gjetjen e kuadrove të kualifikuara, gjë që sjell produktivitet më të ulët të fuqisë 

punëtore. Megjithatë edhe në këtë rast ky rezultat nuk përfshinë ndikimin e ekonomisë joformale (ekzistimin e 

informalitetit të lartë në punësim). 

1.1. Përmbledhje mbi legjislacionin vendor mbi tregun e punës 

Legjislacioni në tregun e punës në vend, e në veçanti Ligji bazik i punës shpeshherë ka qenë fokus i debateve mbi 

nevojën për ta ndryshuar atë, qoftë në aspekt të adoptimit të standardeve më të reja sipas Organizatës Botërore 

të Punës (ILO), apo edhe për ta sjellë atë në harmoni me situatën ekonomike në Kosovë. Përderisa ligji si i tillë 

duhet të shërbejë si garantues për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëkërkuesve dhe punëdhënësve, 

në shumë raste ka pasur ankesa për mungesën e zbatimit të tij. Në anën tjetër, edhe bizneset në vazhdimësi kanë 

parashtruar kërkesën e tyre që ky ligj të ndryshohet për ta bërë atë më të zbatueshëm në praktikë, të garantojë 

krijimin e një tregu dinamik të punës dhe eliminojë dispozitat që mund të nxisin diskriminimin në punësim. 

Pushimi i lehonisë është ndër dispozitat që kanë nxitur më së shumti debat në vend. Krahas barrierës së lartë që 

vendoset tek sektori privat me politikat aktuale në këtë fushë, ku bizneset paguajnë pjesën më të madhe të 

pushimit (6 muaj në vlerën 70% të pagës bazë)3, shpeshherë është theksuar se ligji si i tillë nxit diskriminim në 

tregun e punës dhe dekurajon bizneset që të punësojnë gra dhe vajza.4 Tashmë është sugjeruar nxjerrja e një ligji 

të veçantë që do të rregullonte pushimin prindëror, dhe mbetet të shihet se si do të zhvillohet kjo iniciativë. 

Megjithatë, vlen të theksohet se krahas kësaj dispozite, ka edhe nene tjera të ligjit që në të kaluarën kanë hasur 

në vështirësi gjatë zbatimit, përfshirë këtu procedurat e punësimit dhe largimit nga puna, koha e pauzës dhe të 

tjera.  

Inspektorati i punës krahas ligjit bazik të punës, ka nën mbikëqyrjen e vet edhe një numër të ligjeve tjera, si ai për 

Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Megjithatë, edhe në këtë rast ka shqetësime të shumta të ngritura, si nga 

organizatat e punëtorëve, ashtu edhe nga shoqëria civile, për mungesën e zbatimit të mirëfilltë të ligjit.  

Krahas akteve të lartpërmendura, një ligj tjetër që i përket fushës së tregut të punës është edhe ai mbi Këshillin 

Ekonomik Social, si një organ për dialog social mes organizatave punëdhënëse dhe  organizatave të punëtorëve. 

Si i tillë, këtij këshilli i besohen një numër i konsiderueshëm i kompetencave me shumë ndikim në tregun e punës 

dhe ekonominë në përgjithësi. Megjithatë, në vazhdimësi ka pasur ankesa të shumta për përfaqësimin në këtë 

këshill, për faktin se ligji përmban dispozita përjashtuese për shumicën absolute të organizatave në vend. Në vitin 

2014, ky këshill pati nënshkruar marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila ka ngelur e pazbatuar në sektor 

privat, dhe kjo në masë të madhe për shkak të përfaqësimit jo të drejtë të interesave të biznesit në atë këshill, të 

cilat nuk janë konsultuar sa duhet për përmbajtjen e marrëveshjes.5 

1.2. Boshllëku i shkathtësive të fuqisë punëtore 

Kjo temë dita ditës po zë një hapësirë të shtuar në diskursin publik, dhe në përgjithësi i referohet faktit se 

punëdhënësit në sektorin privat, hasin në vështirësi në gjetjen e kuadrove të kualifikuara të fuqisë punëtore që 

kanë shkathtësitë e nevojshme për të kryer punë të natyrave të ndryshme nëpër kompani. Në shikim të parë, një 

shqetësim i tillë tingëllon mjaft paradoksal, sa për faktin se në Kosovë ka një normë të lartë të papunësisë, po aq 

edhe për shkak se mesatarja e personave që regjistrohen në institucione të arsimit të lartë në Kosovë është dyfishi 

i asaj në BE. Një gjë e tillë në kushte normale duhet të jetë indikator i një bollëku të talentit dhe shkathtësive në 

tregun e punës, gjë që do të ndihmonte në konkurrueshmërinë e bizneseve vendore karshi atyre të rajonit dhe 

më gjerë.  

Megjithatë, një situatë e tillë nuk qëndron në praktikë, dhe Kosova has në vështirësi strukturore në përgatitjen e 

fuqisë së shkathët punëtore që reflekton kërkesat dhe nevojat e sektorit privat për punëtorë. Oda Amerikane 

përmes një studimi të titulluar “Analizë e Boshllëkut të Shkathtësive” ka evidentuar këtë mospërputhje mes 

kërkesës dhe ofertës në treg të punës në vend, në veçanti në sektorët e prodhimit, tregtisë dhe shërbimeve 

profesionale. Si ilustrim, më poshtë po paraqesim rezultatet e këtij boshllëku në sektorin e prodhimit në vend. 

                                                           
3 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 03/L-212 i Punës, Dhjetor 2010: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës  
4 Demokraci për Zhvillim. Joaktiviteti i grave në tregun e punës: Faktorët që mbajnë gratë jashtë tregut të punës, 2017 
5 Burim elektronik, shih Telegrafi.com, “Ministri Abrashi pezullon Marrëveshjen Kolektive”,  

https://telegrafi.com/ministri-abrashi-pezullon-marreveshjen-kolektive/
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Figura 4 Boshllëku i shkathtësive në sektorin e prodhimit në Kosovë6 

Përderisa përgjegjësia për një situatë të tillë me të drejtë mund të ndahet në shumë dimensione, rezultatet e 

anketës me biznese kanë sugjeruar se në shumë nga mungesat e evidentuara në treg, adresa e duhur për të 

kërkuar zgjidhje ndaj problemit është shkollimi dhe aftësimi profesional. Nga të gjitha shkathtësitë e listuara, 

mungesat më të mëdha janë vënë re në ato profile që në një situatë të mirëfilltë duhet të furnizohen nga shkollat 

e mesme apo të larta profesionale. Në situatë të tillë, kompanitë shpenzojnë kohë dhe para në përgatitjen e 

punëtorëve pasi të njëjtët të jenë rekrutuar, dhe para se ata të jenë plotësisht kompetent në kryerjen e 

përgjegjësive të tyre. 

Si arsye kyçe për mospërputhjen e kërkesës dhe ofertës në tregun e punës, krahas mungesës së një vizioni dhe 

strategjie të qartë gjithëkombëtare, në masë të madhe respondentët e kanë cilësuar edhe moskonsultimin e 

bizneseve gjatë hartimit të kurrikulave dhe programeve arsimore. Padyshim se në këtë pikë barrën e tyre të 

përgjegjësisë duhet ta ndajnë si institucionet arsimore, ashtu edhe bizneset të cilat nuk japin kontribut të mirëfilltë 

në këtë aspekt.  

 

 

  

                                                           
6 Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Analizë e Boshllëkut të Shkathtësive, 2017 
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2. Sistemi arsimor në Kosovë 
Sistemi arsimor në Kosovë që nga periudha e pasluftës ka kaluar nëpër reforma të shumta, me synim që të mbahet 

hapi me zhvillimet në këtë fushë me vendet e Bashkimit Evropian. Këto reforma jo gjithherë kanë rezultuar të 

suksesshme dhe të zbatueshme për rrethanat e Kosovës. Rrjedhimisht, tani ballafaqohemi me një sistem arsimor 

që nuk po arrin të përgatisë gjeneratat e reja për tregun e punës, ku nuk ka një përputhje të mirëfilltë të kërkesës 

dhe ofertës për fuqi punëtore. Së fundi, rezultatet e testit PISA, por edhe përjashtimi i Agjencionit Kosovar të 

Kualifikimeve nga Regjistri Evropian për Cilësi në Arsimin e Lartë, janë dëshmi e fuqishme për gjendjen tejet të 

rënduar me të cilën ballafaqohet Kosova në fushën e arsimit.  

Zhvillimi adekuat i arsimit në Kosovë për një fuqi punëtore që i përshtatet nevojave të tregut përbën kushtin 

parësor drejt produktivitetit maksimal. Marrë parasysh pozitën e periudhës së para-anëtarësimit të Kosovës në 

Bashkimin Evropian, është kyçe që fuqia punëtore të sigurojë konkurrueshmëri të aftësive me tregun Evropian. 

Në anën tjetër, raporti i vitit 2018 për Kosovën nga Komisioni Evropian shpreh se edhe pse rreth 4.7% e BPV-së 

shpenzohet në arsim, gjatë vitit të fundit në Kosovë nuk ka pasur zhvillim në situatën arsimore. Disa nga 

rekomandimet e dhëna të Komisionit Evropian shprehin nevojën për një ligj të arsimit të lartë me institucione që 

funksionojnë me mekanizma cilësore, avancim më të madh të kurrikulave për periudhën para-universitare të 

arsimit, dhe përmirësim në qasje të arsimit nga ana e grupeve me situata të pafavorshme7 

Sistemi arsimor në Kosovë është i strukturuar sipas skemës së mëposhtme, me synim kryesor ndërlidhjen dhe 

ofrimin e kuadrove të kualifikuara të fuqisë punëtore për tregun e punës 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Skema e sistemit arsimor në Kosovë8 

 

 

 

                                                           
7 Komisioni Evropian. Raporti për Kosovën 2018, 2018. 
8 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Plani Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021, 2016 
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Plani Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021 (PSAK): Objektivat 
 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka mbajtur një SWOT analizë mbi sfidat dhe mundësitë e 
sistemit arsimor në Kosovë, në bazë të analizës ka caktuar objektivat për planin strategjik të periudhës 2017-
2021. Objektivat fokusohen kryesisht në qasje të barabartë të arsimimit të popullatës Kosovare dhe ngritje të 
cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Këto synime drejtpërdrejtë përmbushin fushëveprimin e 
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, ku plani strategjik mendohet të jetë rregullisht në konsultime me 
Bashkimin Evropian dhe raporte të progresit. Objektivat janë analizuar në plane të veprimit të sektorëve 
përkatës në kuadër të fushëveprimit të PSAK-ut dhe buxheti i paraparë shënon shumën €176.94 milion.9 
Objektivat vijojnë si:  
 

 Objektivi Strategjik/OS 1: Pjesëmarrja dhe gjithëpërfshirja- me qëllim të arsimimit të barabartë të 

gjithë grupeve në Kosovë.  

 Objektivi Strategjik/OS 2: Menaxhimi i sistemit arsimor- për menaxhim efikas dhe transparencë. 

 Objektivi Strategjik/OS 3: Sigurimi i Cilësisë (SC)- për një sistem funksional me standarde evropiane.  

 Objektivi Strategjik/ OS 4: Zhvillimi i mësimdhënësve- drejt mësimdhënies më cilësore përmes 

sistemit funksional. 

 Objektivi Strategjik/ OS 5: Mësimdhënia dhe të nxënit- për mësim nxënie efikase në bazë të 

kurrikulave  

 Objektivi Strategjik/ OS 6: Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP) dhe Arsimit për të Rritur (ARr)  

 Objektivi Strategjik/ OS 7: Arsimi i Lartë (AL).10 

 

2.1. Ligjet relevante në fushën e arsimit të lartë si dhe aftësimit profesional  

2.1.1. Ligji për Arsimin e Lartë 

Ligji për Arsimin e Lartë në Kosovë formon bazën ligjore gjithëpërfshirëse për: “rregullimin, funksionimin, 

financimin, sigurimin e cilësisë ne arsimin e lartë ne përputhje me standardet evropiane si dhe rolin e shtetit dhe 

shoqërisë ne zhvillimin e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës” (Neni 1). Struktura e kredive mësimore që 

studenti duhet të arrijë për diploma të niveleve përkatëse është e bazuar në Sistemin Evropian të Transferimit të 

Kredive dhe Kornizës Evropiane të Kualifikimeve. Nga institucionet përkatëse për formimin dhe ecurinë e 

suksesshme të politikave për arsim të lartë, ligji identifikon Ministrinë e Arsimit si institucionin primar për 

zhvillimin e planeve, autorizimin, shpërndarjen e fondeve, etj.; Agjencinë e Akreditimit si trup përgjegjës për 

akreditim, etj.–për të cilat ndahen edhe parimet dhe dispozitat relevante. Ligji cakton edhe dispozitat për licencim 

të bartësve privat të arsimit11 

2.1.2. Ligji për Arsimin Parauniversitar 

Ligji për Arsimin Parauniversitar strukturon nivelet 0-4 të ISCED (Standardet Ndërkombëtare të Klasifikimit të 

Arsimit të cilat janë të miratuara nga UNESCO) në Kosovë. Sa i përket kësaj periudhe të zhvillimit të individit, arsimi 

parauniversitar synon të zhvillojë personalitetin, talentin dhe aftësisë mendore e fizike të nxënësit deri në 

potencialin plotë të nxënësit; avancimin e krijimit të njohurive themelore shkencore, shkathtësive të komunikimit, 

vrojtimit dhe shkathtësive analitike, kreativitetit, mëvetësisë dhe aftësive të ndërlidhura të mësimnxënies; 

respektimin e të drejtave të njeriut në suaza ndërkombëtare dhe sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, etj. 

(Neni 1). Rëndësi të madhe lidhur me ligjin kanë parimet dhe dispozitat për qasje në shkollim, ku fokus i madh i 

jepet përfshirjes së gjithë grupeve të popullsisë së Kosovës në arsim parauniversitar. Ligji gjithashtu ndan 

kompetencat dhe përgjegjësitë e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe identifikon kompetencat e 

                                                           
9 Id. 
10 Id. 
11 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji NR. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Shtator 2011: Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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trupave të tjerë relevant. Pra, sistemi parauniversitar organizohet sipas niveleve përkatëse të ISCED dhe fazave 

kryesore të Kornizës Kurrikulare Kombëtare12 

2.1.3. Ligji Nr. 04/L-138 Për Arsimin Dhe Aftësimin Profesional 

Sipas nenit 1 të ligjit: “Qëllimi i këtij ligji është të rregulloj sistemin e arsimit dhe aftësimit profesional në përputhje 

me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës, përfshirë ndryshimet ekonomike dhe 

teknologjike, kërkesat e tregut të punës dhe nevojat e individëve drejt ekonomisë së tregut, duke shfrytëzuar në 

mënyrë optimale burimet financiare, njerëzore dhe të infrastrukturë”. 13  Ligji strukturon edhe dispozitat e 

institucioneve përkatëse, qoftë institucione publike apo private të kualifikuara për arsim dhe aftësim profesional.  

Struktura e institucioneve dhe dispozitave për arsim dhe aftësim profesional sipas ligjit reflekton fushëveprimin e 

AAP drejt zhvillimit të kompetencave varësisht prej karrierës dhe nevojave të tregut.  

2.1.4. Ligji për Arsim dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës 

Ky ligj, sipas Nenit 1 ka për qëllim “rregulloj tërësinë e proceseve për arsimimin dhe aftësimin e të rriturve, si pjesë 

përbërëse e sistemit arsimor në Kosovë”. Ligji ndan dispozitat themelore sa i përket kurrikulave, akreditimit të 

Agjencive të kualifikimit, mënyrën e testimit dhe ndan rolet dhe kompetencat e institucioneve për arsim në 

Kosovë.14  

2.1.5. Ligji Nr. 03/L-060 Për Kualifikimet Kombëtare 

Qëllimi kryesor i ligjit është krijimi i një Sistemi të Kualifikimeve. Ky sistem bazohet në Kornizën Kombëtare të 

Kualifikimeve, ku do të thotë se themelon kornizën e kualifikimeve në nivel kombëtar në bazë të kritereve dhe 

kërkesave që përputhen me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve. Ligji ka si objektiva: “të përmirësojë njohjen e 

kualifikimeve në të gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit formal dhe joformal; të sigurojë se kualifikimet 

përmbushin nevojat e tregut të punës, ekonomisë dhe shoqërisë; të rregullojë kualifikimet, vlerësimin dhe 

certifikimin, në bazë të cilësisë dhe standardeve; të përmirësojë qasjen në vlerësim dhe njohjen e mësimit 

paraprak; të bëjë sistemin e kualifikimeve fleksibil dhe transparent; të përmirësojë mundësitë për përmirësim dhe 

transferimin për të gjithë.”15   

2.1.6. Ligji për Arsimin në Komunat e Kosovës 

Ligji specifikon përgjegjësitë dhe kompetencat që komunat e Kosovës kanë në arsim. Sipas Nenit 4: “Komunat 

kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive, për aq sa ato i takojnë interesit lokal, ndërkohë që respekton 

standardet e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi në lidhje me dispozitat e arsimit publik parashkollor, fillor 

dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve arsimore, marrjen në punë, pagesën e 

rrogave dhe aftësimin e mësimdhënësve dhe administratorëve”. Përveç kompetencave, ligji rregullon edhe 

licencimin e arsimit dhe personelit për arsim nga ana e komunave.16 

 

                                                           
12 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 04/L-032 për Arsim Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Shtator 2011: 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
13 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 04/L-138 Për Arsimin Dhe Aftësimin Profesional, Mars 2013: Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës. 
14 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 04/L-143 për Arsimin dhe Aftësimin për të Rritur në Republikën e Kosovës, Janar 
2013: Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
15 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 03/L-060 Për Kualifikimet Kombëtare, Dhjetor 2008: Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Kosovës. 
16 Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Qershor 2008: Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës. 
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2.2. Përmbledhje e sfidave në arsimin e lartë dhe shkollimin profesional 

Plani Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021 ka bërë edhe evidentimin e disa nga sfidave më të mëdha të 

sektorit arsimor në vend, të cilat janë përmbledhur më poshtë 

Sfidat në arsimin e lartë Sfidat në shkollim profesional 

 Mosrespektimi i standardeve të cilësisë në 
institucionet e arsimit të lartë 

 Mospërshtatja e programeve të studimit me 
kërkesat e tregut të punës 

 Prania e pamjaftueshme e punës kërkimore-
shkencore në institucionet e arsimit të lartë 

 Mos kompletimi i kornizës ligjore në arsimin e 
lartë 

 Bashkëpunimi joefektiv ndërkombëtar në arsimin 
e lartë 

 Proporcion i ulët dhe i pakënaqshëm 
staf/studentë   

 Kapacitete të dobëta administrative dhe 
infrastrukturë jo adekuate  

 Mungesa e një plani të financimit të bazuar në 
efikasitet dhe llogaridhënie 

 Mospërshtatja e programeve të AAP-së me 
kërkesat e tregut të punës 

 Mekanizma të dobëta të sigurimit të cilësisë  

 Mungesa e këshillimit dhe orientimit në karrierë 

 Kornizë jo e kompletuar për standardet e 
profesionit 

 Mungesa të mëdha të fondeve (veçanërisht në 
IAAP-të publike)  

 Mangësi serioze në punën praktike dhe praktikën 
profesionale 

 Mungesa e trajnimeve dhe prapavijës adekuate 
për stafin mësimdhënës  

 Vështirësi në sigurimin e materialeve mësimore 
për AAP 

 Mungesa e Kurrikulës Bërthamë për AAP 

 Problemi i qëndrueshmërisë së qendrave të 
kompetencës dhe zhvillimi i mëtejshëm i tyre 

 Mungesa e sistemit efikas të arsimimit për të 
rriturit 

Figura 6 Sfidat kryesore në arsim në Kosovë17 

3. Tregu i punës në Bashkim Evropian 
Ashtu si sistemi arsimor i cili do të trajtohet në pjesët e mëvonshme të dokumentit, edhe tregu i punës në 

Bashkim Evropian është shumë i diversifikuar, ku shtetet anëtare hartojnë dhe zbatojnë politika të ndryshme 

për të nxitur punësimin dhe rritur produktivitetin e industrive vendore. Në nivel të Bashkimit Evropian, që nga 

periudha e krizës globale, në vazhdimësi janë përmirësuar indikatorët kyç të punësimit, ku në tremujorin e dytë 

të vitit 2018, norma e papunësisë ka arritur vlerën prej 6.8%, një përmirësim i dukshëm nga viti 2012 dhe 2013, 

kur norma e papunësisë shënoi rreth 12% në nivel të unionit.18 

Në përgjithësi, shpenzimet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Politika të Tregut të Punës (aktive dhe 

pasive), sillen rreth 1.34% të BPV, duke u luhatur mes 0.128% të BPV në Romani, e deri tek 3.091% të BPV në 

Danimarkë.  Në kuadër të politikave të tregut të punës, mund të listohen disa nga to që gjejnë zbatim nëpër shtete 

anëtare të BE: 

 Shërbimet e punësimit 

 Trajnimet 

 Stimujt e punësimit 

 Mbështetja e punësimit dhe rehabilitimi 

 Krijimi direkt i vendeve të punës 

 Stimujt për nxitjen e start-ups 

 Kujdesi social për të papunët 

 Pensionimi i hershëm19 

                                                           
17 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Plani Strategjik për Arsim në Kosovë 2017-2021, 2016 
18 Të dhëna të nxjerra nga Zyra e Statistikore e Komunitetit Evropian Eurostat  
19 Drejtoria e Përgjithshme e BE për Punësim, Çështje Sociale dhe Përfshirje 
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Ndër shtetet që në vazhdimësi ka pasur performancë të mirë sa i përket indikatorëve kyç në tregun e punës si në 

aspekt të pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në tregun e punës, ashtu edhe në shkallën e ulët të papunësisë është 

Danimarka. I gjithë tregu i punës në Danimarkë është i lidhur ngushtë me sistemin “Flexicurity”, i cili sqarohet në 

pjesën në vijim të këtij dokumenti.  

3.1. Tregu i punës në Danimarkë 

Flexicurity (sipas titullit Fleksibilitet + Siguri) është strategji e qeverisë Daneze që kombinon një treg fleksibil të 

punës dhe politika për fuqi aktive punëtore me të drejta dhe detyrime për të papunësuarit , ku nuk mungon as 

sigurimi social. Pra, fuqia punëtore merr garanci për përfitime të papunësisë dhe gjetje të shpejtë pune në rast 

se pushohen nga puna—si këmbim për këtë lloj sigurie mund të konsiderohen taksat që duhet paguar nga ana e 

fuqisë punëtore. Gjatë kohës së sistemit Flexicurity në fuqi, papunësia në Danimarkë ka shënuar 4.5%, që ka 

qenë niveli më i ulët në 30 vitet e fundit.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurthemel i këtij sistemi është dialogu social dhe publiko privat, ku palë të ndryshme të interesin japin kontribut 

të çmuar që tregu i punës në Danimarkë të jetë fleksibil në njërën anë, dhe atraktiv për punëtorët në anën tjetër. 

Përderisa punëdhënësit përfitojnë duke avokuar për politika që lehtësojnë procedurat e rekrutimit dhe largimit 

nga puna, në anën tjetër punëtorët përfitojnë nga siguria sociale dhe mundësitë e shumta për të ndjekur trajnime 

dhe programe që u mundësojnë atyre të zhvillojnë aftësitë në gjithë jetën.  

Sistemi Danez flexicurity synon të përmbush nevojat e punëdhënësve, duke siguruar edhe mirëqenie të 

punëtoreve. Rëndësi të madhe ka edhe fakti që sistemi arsimor është i financuar në bazë të taksave, mirëpo 

nxënësit nuk janë të detyruar të paguajnë për shkollim. Si rezultat, sistemi krijon një fuqi punëtore të kualifikuar 

që i përshtatet tregut të punës.21 Flexicurity përfshin 3 elemente kryesore:  

1) Punëdhënësit mund të punësojnë apo pushojnë nga puna për sa kohë nuk ka kosto të tepërta për pushim 

të punëtorëve. 

2) Punëtorët të cilët nisin dhe paguajnë tarifa për anëtarësim në fondin e sigurimit të papunësisë marrin 

përfitime të papunësisë 2 vite radhazi pas humbjes së punës.  

3) Qeveria ofron programe të ri-trajnimit dhe shërbime të konsultimit për njerëzit e papunë në mënyrë që ata 

të kenë aftësitë të punësohen sa më shpejtë.22 

Flexicurity i atribuohet bashkëpunimit të gjerë të qeverisë me sindikata të punëtoreve dhe asociacione të 

bizneseve, në bazë të së cilëve janë caktuar edhe rrogat dhe kushtet e punës. Gjithashtu, qeveria rrallë herë 

ndërhyn në marrëveshje të këtij lloji.23 Bashkimi Evropian ka iniciuar të përdorë sistemin Flexicurity me qëllim të 

                                                           
20 The Economist. Flexicurity: Një model që funksionon, 2006 
21 Qeveria e Danimarkës. Tregu Danez i Punës 
22 Id. 
23 Id. 
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 Figura 7 Skema e sistemit Flexicurity sipas Agjencisë Daneze për Treg të Punës dhe Rekrutim 
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implementimit të objektivave të strategjive evropiane në kontekst të tregut të punës. Bashkimi Evropian ka 

cilësuar se politikat e flexicurity janë kyçe në modernizimin e tregut të punës, si dhe në përmbushjen e synimit të 

punësimit në 75%, që është pjesë e Strategjisë Evropiane për 2020. 24 Si rezultat i analizave që Komisioni ka marrë 

për integrimin e Flexicurity nëpër politika për zhvillim ekonomik, është vendosur të aplikohen 4 komponentë të 

sistemit: 

1) Kontrata të besueshme të cilat ofrojnë fleksibilitet dhe siguri për punëdhënës dhe punëtorë. 

2) Sisteme efikase dhe cilësore të arsimit dhe aftësimit, si dhe strategji gjithëpërfshirëse për mësim jetë-

gjatësor. 

3) Politika efektive për treg aktiv të punës 

4) Sisteme moderne dhe të qëndrueshme për mbrojtje sociale.25 

Masat aktive të tregut të punës në Danimarkë -  Në mënyrë që të reduktohet në shkallë sa më të madhe 
papunësia strukturore, Danimarka ka zbatuar një sërë masash që kanë pasur ndikim të madh në krijimin e një 
fuqie punëtore të konkurrueshme. Disa nga këto masa që janë të targetuara për sektor privat përfshijnë: 
 

 Trajnime në punë në sektor privat: personave të papunë u mundësohet të punojnë dhe trajnohen për 
periudhë 9-mujore në sektor privat. Gjatë kësaj kohe, paga e tyre subvencionohet nga fondet publike. 
Pas përfundimit të kësaj periudhe “inkubuese”, të njëjtit janë më të gatshëm të konkurrojnë në treg 
të punës. 

 Programe për stazh pune gjatë të nxënit për ato programe ku evidentohet një boshllëk më i madh i 
shkathtësive që u pamundësojnë rritjen kompanive vendore 

 Subvencionimet për arsimin e të rriturve apo për trajnime të ndryshme, ku personave të papunë në 
vend që t’u jepet asistencë sociale, të njëjtët duhet të ndjekin programe të ndryshme të trajnimit dhe 
përfitojnë nga një subvencionim mujor. Në këtë mënyrë, që të mos bëhen barrë e shoqërisë, ata 
persona ndjekin trajnime të specializuara që ju shërbejnë atyre në tregun e punës. 

 Programe tjera aktive për përputhjen e talentit dhe shkathtësive të punëkërkuesve me nevojat e 
kompanive në sektor privat. Janë disa programe të tilla që u mundësojnë kompanive të gjejnë 
punëtorë me shkathtësi specifike, në veçanti në profile të natyrave teknike.26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Komisioni Evropian. Flexicurity. 
25 Id. 
26 Guillaume Blache. Politikat Aktive të Tregut të Punës në Danimarkë: Një Analizë Krahasuese e Efektit Pas Programit, 2011 
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4. Sistemi arsimor në Bashkim Evropian 
Padyshim se Bashkimi Evropian i kushton një rëndësi tejet të madhe sistemit arsimor, si një faktor i rëndësishëm 

i konkurrueshmërisë në nivel botëror. Mesatarisht në nivel të Bashkimit Evropian në vitin 2014, shpenzimet në 

fushën e edukimit si pjesë e shpenzimeve të përgjithshme publike arritën vlerën prej 10.6% (apo 5.1% si përqindje 

e GDP).27 Për krahasim në Kosovë, nga viti 2011-2014, shpenzimet në arsim si pjesë e buxhetit total janë luhatur 

mes 15 dhe 16%. Megjithatë, sukseset e dëshmuara nga vendet e Bashkimit Evropian me alokim proporcional më 

të vogël të buxhetit duhet të shërbejnë si udhërrëfyes në rrugën e Kosovës në këtë aspekt. Kjo pjesë e dokumentit 

shikon shkurtimisht sistemin e arsimit të lartë në BE në kontekst të procesit të Bolonjës, para se të analizohen disa 

praktika të mira në shkollim profesional. 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian 
Neni 107 

Arsimi dhe Trajnimi28 
 
Palët bashkëpunojnë me synim ngritjen e nivelit të arsimit të përgjithshëm dhe arsimit dhe aftësimit 
profesional, ashtu si edhe të politikave për rininë dhe punës me rininë, si mënyrë për të nxitur zhvillimin e 
aftësive, punësimin, përfshirjen sociale dhe zhvillimin ekonomik në Kosovë. Një nga përparësitë për sistemin e 
arsimit të lartë është arritja e standardeve adekuate të cilësisë të institucioneve dhe programeve të saj në 
përputhje me objektivave e Procesit dhe Deklaratës së Bolonjës. 
 
Palët bashkëpunojnë gjithashtu për të garantuar që qasja në të gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit në Kosovë 
të mos i nënshtrohet diskriminimit në bazë të gjinisë, origjinës racore apo etnike, fesë apo besimit, aftësisë së 
kufizuar, moshës apo orientimit seksual. Bashkëpunimi do synoj trajtimin e nevojave të studentëve me aftësi 
të kufizuara në Kosovë. 
 
Bashkëpunimi do të synojë gjithashtu zhvillimin e kapaciteteve për hulumtim dhe inovacion, sidomos përmes 
projekteve të përbashkëta të kërkimit dhe inovacionit që përfshijnë të gjitha palët e interesit dhe duke siguruar 
transferimin e ekspertizës. 
 
Programet dhe instrumentet përkatëse të BE-së do të kontribuojnë në përmirësimin e strukturave dhe 
veprimtarive arsimore, trajnimeve, kërkimit dhe inovacionit në Kosovë. 
 
Bashkëpunimi merr në konsideratë fushat prioritare që lidhen me acquis të BE-së në këtë fushë. 
 

 

4.1. Agjenda e Aftësive të Reja në Bashkim Evropian 

Agjenda e aftësive të reja në Evropë është iniciativë e Komisionit Evropian për ngritjen e aftësive të popullatës 

dhe mbështetjen e punëve dhe rritjes. Duke marrë parasysh se aftësitë konsiderohen si “shteg drejt rritjes dhe 

prosperitetit”, një numër i konsiderueshëm i të rriturve brenda Shteteve Anëtare të BE-së kanë boshllëk të 

aftësive. Nga ana e punëdhënësve Evropian, rreth 40% kanë vështirësi të gjejnë personel që kanë aftësi të 

kontribuojnë në rritje dhe inovacion. Me iniciativën e Agjendës së Aftësive të reja synohet të: përmirësohet cilësia 

dhe formimi i aftësive, të bëhen aftësitë dhe kualifikimet më të dukshme, dhe të përmirësohet inteligjenca dhe 

informimi i aftësive për zgjedhje më të mira të karrierës.29 

                                                           
27 Të dhëna të nxjerra nga Zyra e Statistikore e Komunitetit Evropian Eurostat 
28 Marrëveshja e Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, Tetor 2015:  Këshilli i Bashkimit Evropian. 
29 Komisioni Evropian. Agjendë e Aftësive të Reja për Evropën: të punohet së bashku për të forcuar kapitalin njerëzor, 
punësimin dhe konkurrueshmërinë, 2016. 
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4.2. Arsimi i lartë 

Bashkimi Evropian trajton zhvillimin e arsimit me një fokus të veçantë kah aftësimi i individëve në mënyrë të 

vazhdueshme gjatë tërë jetës. Aftësimi i vazhdueshëm arsimor i popullatës konsiderohet si “shtysë e rritjes 

ekonomike, bashkimit shoqëror, hulumtimit dhe inovacionit” (Komisioni Evropian). Pjesë integrale e arsimit të 

lartë brenda BE-së është Procesi i Bolonjës që nga viti 1999, i cili është nisur si iniciativë për harmonizimin e 

standardeve arsimore dhe ato të cilësisë brenda shteteve të BE-së. Nga objektivat themelore që janë prekur gjatë 

viteve të implementimit të Procesit të Bolonjës kanë qenë një sistem i përbashkët i diplomave, një sistem Evropian 

i kredive arsimore, lëvizshmëria e studentëve dhe stafit, mësimi gjatë tërë jetës, dhe sigurimi i cilësisë. 30  

Gjithsej, janë 48 shtete të cilat e aplikojnë sistemin e Bolonjës në Evropë, dhe këto shtete përbëjnë Zonën 

Evropiane të Arsimit të Lartë (ZEAL). Pra, Shtetet Anëtare mund të kenë politika të ndryshme të sistemeve 

përkatëse të arsimit të lartë në nivel kombëtar, mirëpo ato janë pjesë e Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë.  Për 

më tepër, aftësitë si rezultat i arsimit të lartë brenda BE-së duhet të jenë në përputhje me një kornizë të 

përbashkët e cila mundëson njohjen e aftësive mes shteteve: Kornizës së Kualifikimeve të Përbashkëta.31 

 

Figura 8 Procesi i Bolonjës32 

4.3. Arsimi dhe aftësimi profesional 

Arsimi dhe Trajnimi Profesional (ATP) brenda Bashkimit Evropian cilësohet si shtysë kyçe drejt inovacionit dhe 

rritjes. Në Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian nevoja për aftësi profesionale më të avancuara të kapitalit 

njerëzor potencohet jo vetëm në sektorët që iu nevojiten aftësi teknike e mekanike. Ekonomitë e zhvilluara janë 

duke e inkorporuar gjithnjë e më tepër arsimin dhe trajnimin profesional drejt inovacionit dhe ristrukturimit 

ekonomik, duke alokuar përqindje të konsiderueshme të fondeve në strategji të nivelit qendror kah arsimi i duhur 

për zhvillim të aftësive të kapitalit njerëzor.33 

4.3.1. Suksesi i Arsimit Dual në Gjermani: Struktura e Përgjithshme 

Sistemi dual i arsimit në Gjermani ka ardhur si rezultat i një praktike shekullore që Gjermania ka aplikuar fillimisht 

me stazhe të zanateve në vendin e punës për aftësim profesional (gjatë kohës mesjetare). Këto stazhe ishin të 

bazuara në rezultate të veçanta që praktikanti është supozuar t’i plotësojë në fund. Ky lloj i aftësimit profesional 

                                                           
30 Komisioni Evropian. “Si është i strukturuar arsimi i lartë në Evropë?” 
31 Id. 
32 Id. 
33 Komisioni Evropian. Arsimi dhe trajnimi profesional për aftësi, rritje, dhe punë më të mira, 2012 
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ka vazhduar edhe me punë industriale, mirëpo gjatë punëve industriale ka ardhur në pah nevoja për aftësi teorike 

(shkrim, lexim, vizatim teknik). Si rezultat i kësaj ka ardhur edhe termi i ‘arsimit dual’ që nënkupton bashkëpunimin 

e kompanive dhe shkollave në arsim dhe aftësim profesional të individit. Në ditët bashkëkohore në Gjermani, 

rreth 2/3 e fuqisë punëtore fillojnë karrierën nga institucione të arsimit dhe aftësimit profesional34 

 

Figura 9 Struktura e Sistemit Dual35 

4.3.2. Suksesi i Arsimit Dual në Gjermani: Standardet e Profesionit 

Duke u bazuar në rezultatet profesionale të dhëna në vendin e punës janë krijuar edhe të ashtuquajturat 

standarde profesionale. Pra, këto standarde vijnë nga kërkesat në kontekst të punës dhe janë ‘duale’ sepse për 

çdo profesion ka një standard 1) për ‘rregullore të trajnimit’ dhe 2) një standard sipas ‘kornizës së kurrikulës 

shkollore’ për arsim profesional. Duke u fokusuar në standardin sipas rregulloreve të trajnimit, ato japin emrin e 

trajnimit të profesionit, kohëzgjatjen e trajnimit, kompetencat për t’u arritur brenda fushëveprimit të trajnimit, 

planin e trajnimit dhe kërkesat për ekzaminim36. Këto rregullore vijnë nga konsensusi i palëve nga bizneset, 

shoqërisë së përgjithshme dhe qeverisë. Kjo shpjegon edhe inputin e gjerë të kompanive dhe punëdhënësve në 

politikat e shkollave për arsim dhe aftësim profesional. Këto politika mbështeten edhe në një strukturë të 

standardeve, të cilat janë përgjegjësi e institucioneve e palëve përkatëse në Gjermani: 

a) Standardet kombëtare të profesionit- trajnimet sipas këtyre standardeve sigurojnë se individët  janë të gatshëm 

të planifikojnë dhe kontrollojnë obligimet personale në mënyrë autonome. Këto janë të lëshuara nga ministri i 

sektorit përgjegjës dhe Ministria e Edukimit dhe Shkencës, mirëpo inputi kryesor për zhvillimin e standardeve 

japin partnerët socialë, punëdhënësit, dhe unionet tregtare. Deri në vitin 1995, standardet kombëtare të 

profesionit janë strukturuar në tri mënyra: 

 mono- aftësim apo trajnim tre vjeçar pa specializim, zakonisht për administrim të biznesit. 

 struktura e profilizimit- mekanike me profile të ndryshme profesionale si p.sh. mekanik i veturave apo 

industrial. 

 struktura me dy nivele- nivel të parë të kualifikimeve pas 2 viteve, dhe nivel të dytë të kualifikimeve pas 

3 viteve, zakonisht në sektorin e ndërtimtarisë. 

                                                           
34 Maehler, J. Standardet Profesionale në Gjermani: Instituti Icon 
35 Instituti Federal për Arsim dhe Aftësim Profesional. Rregulloret e trajnimeve dhe si funksionimi i tyre, 2014 
36 Maehler, J. Standardet Profesionale në Gjermani: Instituti Icon 
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Pas vitit 1995, procesi i standardizimit ka sjellë mundësi të ndryshme për strukturim si p.sh. modulet për 

kompetenca të detyrueshme dhe opsionale si dhe module për kompetenca të mëtejshme si gjuhët e huaja. 37 

b) Standardet regjionale- lëshohen në baza ligjore të Aktit për Aftësim Profesional nga odat përkatëse, në kërkesë 

të tregut regjional të punës.38 

c) Standardet shtetërore të shkollave profesionale- të cilat janë të aplikueshme për kualifikime të shkollave 

profesionale, dhe lëshohen nga ministrat e edukimit të shtetit.39 

 

4.3.3. Suksesi i Arsimit Dual në Gjermani: Institucionet përgjegjëse për lëshimin e standardeve 

Qeveria Federale- ‘Qeveria federale’ në kontekst të rregullimit të politikave për standardet profesionale 

kombëtare nënkupton ministritë e sektorëve, kryesisht Ministrisë së Ekonomisë, e cila ka rreth 90% të 

përgjegjësisë për lëshimin e këtyre standardeve. Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për 

udhëzimet lidhur me politikat e AAP, ku gjithashtu merr vendime për standarde profesionale kombëtare, duke iu 

dhënë kështu edhe bazë ligjore. Ministri tjera relevante janë Ministria e Bujqësisë, Punës; e Brendshme.40 

Partnerët Social- me partnerë social nënkuptohen punëdhënësit dhe unionet tregtare, të cilët njëkohësisht 

konsiderohen si palët më me rëndësi të Sistemit Dual. Standardet profesionale kombëtare vijnë me aprovimin e 

partnerëve sociale, pa të cilët ato nuk do mund të lëshoheshin. Partnerët socialë janë si burim mjaft i vlefshëm 

për politika të AAP duke marrë parasysh faktorin e ekspertizës; ata kanë me qindra ekspertë, dy ose një prej të 

cilëve vendosen për çdo standard profesional që mund të delegohen kah Instituti Federal i AAP për zhvillim, 

vlerësim dhe modernizim të standardeve. Rrjedhimisht, kostoja e këtij procesi mbulohet nga kompanitë, kurse 

Instituti mbulon vetëm kostot e transportit.41 

Instituti Federal për Arsim Profesional- Disa nga aktivitetet që kryhen nga Instituti janë hulumtimet rreth AAP, të 

zhvillojë  Standardet Profesionale Kombëtare bashkë me çdo rregullore ligjore që vjen me vijimin e AAP, të lëshojë 

Raportin Vjetor të AAP, të kontribuojë me statistika për AAP, të promovojë punëtoritë nëpër kompani për të 

mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, etj. Bordi i cili e qeveris Institutin përbëhet nga punëdhënësit, 

unionet tregtare, qeveria federale, dhe qeveritë e shtetit.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Id. 
38 Id. 
39 Id. 
40 Id. 
41 Id. 
42 Id. 
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4.3.4. Politikat në fushën e arsimit në vende të Bashkimit Evropian 

Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian aplikojnë kryesisht struktura të ngjashme sa i përket arsimit të lartë në 

sistemet e tyre përkatëse kombëtare. Disa nga modelet e përbashkëta të strukturave për arsim të lartë në këto 

shtete janë sistemi i dyfishtë i arsimit i ndarë në universitete tradicionale me kurrikula akademike dhe në shkolla 

profesionale për aftësi. Tabela e mëposhtme krahason politikat e disa shteteve të Bashkimit Evropian për arsim 

të lartë, me fokus në integrimin e aftësimit profesional në këto politika.  

 

                                                           
43 Komisioni Evropian. Arsimi dhe trajnimi profesional për aftësi, rritje, dhe punë më të mira, 2012 

 Politikat e Arsimit të Lartë Integrimi i Arsimit dhe Aftësimit Profesional 

 
 
 

Austria 

-Universitete Tradicionale. 
-Programet terciare Fachhochschul të cilat janë shndërruar 
në Universitete të Shkencave të Aplikuara që specializojnë në 
fusha të ndryshme, p.sh. teknike.  
-Programe 5 vjeçare për Arsim dhe Aftësim Profesional që 
konsiderohet të jenë ekuivalente me diplomë të parë. 

Programe 5 vjeçare për Arsim dhe Aftësim Profesional 

 
 

Gjermania 

Sistemi i dyfishtë i shkollimit, trajton anën akademike të 
arsimit të lartë bashkërisht me atë praktike. Institucionet për 
arsim të lartë janë pjesë e programeve terciare, ku bëjnë 
pjesë Universitetet dhe institutet ekuivalente, dhe qendrat 
për arsim profesional.  

Kompani dhe ente të tjera janë të detyruara të kontribuojnë 
në arsimin profesional të studentëve duke i ofruar atyre punë 
praktike. 

 
 

Danimarka 

Sistem i dyfishtë:  
-Arsim i lartë tradicional 
-Arsim profesional dhe teknik. 
 

-Aftësimi profesional është në nivel kombëtar, që 
subvencionohet nga shteti dhe ofrohet nga institucionet 
përkatëse për arsim profesional.  
-Ka rreth 10 akademi që ofrojnë arsim profesional pas 
shkollës së mesme, që specializojnë në aftësi përkatëse. 

 
Greqia 

Sistemi dy sektorëve:  Universitar (universitetet, universitetet 
politeknike, shkolla të artit, etj). 
dhe Teknologjik (Institucionet Teknologjike për Arsim, 
Shkollat për Arsim Teknologjik dhe Pedagogjik) 

-Sektori Teknologjik i sistemit arsimor. 
-Institute jo-universitare që ofrojnë kurse të orientuara kah 
aftësimi profesional (në kapacitete të Ministrive). 

 
Italia 

-Universitete tradicionale. 
-Institute të arsimit të lartë teknik (bashkëpunim mes sektorit 
publik dhe ndërmarrjeve private) 
-Institute për arsim dhe trajnim të lartë teknik.  

-Institute të arsimit të lartë teknik (bashkëpunim mes sektorit 
publik dhe ndërmarrjeve private) 
-Institute për arsim dhe trajnim të lartë teknik- aftësitë prej të 
cilave Ministria i konsideron të jenë të mjaftueshme të nivelit 
5. 

 
Belgjika 

-Universitete tradicionale. 
-Institucione jo-universitare për arsim të lartë të Hautes 
Écoles. 
-Shkollat e artit. 

Institucionet e arsimit të lartë ofrojnë Kurse të Specializimit 
Teknologjik (KST) të cilat kanë për qëllim të aftësojnë 
studentët për punësim. 

 
Finlanda 

-Sistem i dyfshitë: Arsim tradicional i universiteteve dhe 
institute politeknike. 
-Nuk ka arsim të lartë të ciklit të shkurtër.  

-Sistem i AAP përmes instituteve politeknike. 
-Arsim me orientim profesional ofrohet nga diplomat Master 
apo ato Politeknike. 
 

 
 

Franca 

-Universitete tradicionale 
-Grand ecolés (institucione prestigjioze universitare) 
-Shkollim profesional 

Shkollimi profesional ofrohet me shumëllojshmëri të 
diplomave si: 
- DUT diplôme universitaire de technologie (diplomë 
universitare të teknologjisë) 
-DMA Diplôme des métiers d'art (diplomë e zejtarëve), etj. 
 

 
Norvegjia 

Sistem të dyfishtë të arsimit të lartë: 
-arsim i lartë tradicional 
-arsim i lartë profesional/teknik. 

Programet profesionale apo ‘të ciklit të shkurtë’ janë të 
përfshira në programe universitare dhe zgjasin dy vite.  

 
Holanda 

Sistem të dyfishtë të arsimit të lartë: 
-arsim i lartë tradicional 
-arsim i lartë profesional/teknik. 

Programet profesional ofrohen si diploma të asociuara 
brenda diplomës Bachelor, d.m.th janë të rregulluara në nivel 
universitar. 

Figura 10 Politikat e arsimit të lartë dhe arsimit profesional43 
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5. Rruga përpara për Kosovën 
Përderisa nevoja që t’i kushtohet një rëndësi më e madhe shkollimit profesional ka zënë hapësirë të shtuar në 

diskursin publik, situata në këtë sektor ende lë shumë për të dëshiruar. Në mënyrë që të prioritizohet arsimi dhe 

aftësimi profesional dhe të krijohet një treg dinamik i punës, qeveria duhet të ndërmarrë një sërë reformash të 

targetuara, të cilat do të ndihmojnë në rimëkëmbjen e këtij sektori: 

 Buxheti i dedikuar për arsimin dhe aftësimin profesional duhet të rritet në mënyrë të ndjeshme në 

mënyrë që kjo fushë vërtetë të prioritizohet. Shkollat profesionale kanë vështirësi të shumta si në aspekt 

të kushteve të punës dhe pajisjeve që nevojiten për laboratorë dhe ambiente të shkollës, ashtu edhe në 

aspekt të kuadrove të kualifikuar që mund të ofrojnë dijen për pjesëmarrësit e programeve. Prandaj, një 

hap kyç në këtë aspekt është ndarja më e madhe e buxhetit për shkolla profesionale. 

 Një rekomandim tjetër që zë hapësire edhe në punimet e UNESCO është nevoja që të nxiten dhe të 

krijohen parakushtet për diversifikimin e mënyrës së financimit të shkollave profesionale duke krijuar 

mundësi për investime edhe nga sektori privat. Një gjë e tillë nuk praktikohet për momentin në shkollimin 

profesional në Kosovë, por krijimi i politikave stimuluese që do të mundësonin dhe nxitnin sektorin privat 

do të mund të krijonte mundësi të reja të financimit.   

 Qeveria duhet të zhvillojë politika për të nxitur kompanitë që të përfshihen në programe të arsimit dual. 

Politika të tilla gjejnë zbatim edhe në vendet më të zhvilluara të Evropës ku ka një traditë më të mirë të 

arsimit profesional, përmes ofrimit të stimujve fiskal për pjesëmarrjen në programe të arsimit dual. Për 

shembull, një politikë e tillë do të ishte që kompanitë të lirohen nga tatimi në të ardhura personale për 

ata punëtorë që angazhohen gjatë periudhës sa të njëjtit ndjekin një shkollë profesionale.  

 Shkollimi profesional duhet të promovohet si opsion karriere në mesin e të rinjve në Kosovë, marrë 

parasysh tendencën që të prioritizohet arsimi i lartë në dëm të atij profesional. Një promovim i tillë duhet 

t’i adresohet nxënësve të klasave të nënta dhe prindërve të tyre, meqenëse ai është hapi i parë kur 

merret një vendim orientues për karrierë sipas skemës së sistemit arsimor të sqaruar më lartë. Tanimë 

iniciativa të tilla veçse ka në zbatim e sipër nga projekte të ndryshme donatore, por nevojitet një qasje 

më e strukturuar për të rritur vetëdijesimin për rëndësinë e shkollimit profesional dhe mundësitë e 

punësimit që ky sektor sjellë për gjeneratat e reja. 

 Shkollat profesionale, qofshin ato publike apo private, duhet të shtojnë përpjekjet për te regjistruar 

programet e tyre pranë autoriteteve përkatëse për akreditim, në mënyrë që titujt e fituar nëpër këto 

programe të kenë vlefshmëri në nivel ndërkombëtar. Kjo jo vetëm se do të rriste vlerën e shkollimit 

profesional në vend, por do t’i bënte programet e ofruara dukshëm më atraktive për ndjekësit potencial.   

 Institucionet duhet të zhvillojnë programe të shkollimit profesional post-sekondar dhe terciar, në mënyrë 

që pjesëmarrësve në arsimin profesional të ju jepen mundësi për zhvillim të vazhdueshëm përgjatë gjithë 

karrierës së tyre. Mungesa e alternativave pas përfundimit të shkollave të mesme profesionale mund të 

jetë faktor dekurajues për nxënës që të orientohen në shkollim profesional. 

 Institucionet duhet të nxisin pjesëmarrje më të madhe të sektorit privat në zhvillim të programeve dhe 

kurrikulave arsimore, me qëllim të krijimit të parakushteve ku programet e ofruara janë reflektim real i 

nevojave të sektorit privat për tregun e punës. Deri tani, institucionet arsimore nuk kanë arritur që në 

masë të kënaqshme të nxisin pjesëmarrjen e bizneseve në borde industriale, ku të njëjtit do të kishin 

mundësi të japin kontributin e tyre mbi profilet e nevojshme. Patjetër një pjesë e përgjegjësisë në këtë 

aspekt bie mbi vetë bizneset të cilat duhet të kenë një qasje më proaktive në ndërtimin e linjave të 

bashkëpunimit me institucionet arsimore.  

 Standardet e profesionit duhet të shërbejnë si garantues i kualifikimeve të individëve në fusha të 

ndryshme. Standardet e profesionit, të cilat duhet të krijohen në harmoni me Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve, kanë për synim të vërtetojnë se një person që ka fituar atë standard të profesionit, është 

plotësisht kompetent që të kryejë punën e caktuar. Procesi i zhvillimit të këtyre standardeve duhet të 

përshpejtohet në të ardhmen. 
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 Legjislacioni i punës duhet të ndryshohet në mënyrë që të nxitet krijimi i një tregu dinamik të punës që 

nxit konkurrencën dhe produktivitetin e fuqisë punëtore. Poashtu, duhet të eliminohet pengesat e 

mundshme, qoftë që burojnë nga ky legjislacion apo nga ndonjë akt tjetër ligjor, e që në një mënyrë apo 

tjetrën ndikojnë në informalitet dhe praktika diskriminuese në vendin e punës. Në këtë drejtim, tanimë 

është evidentuar që pushimi i lehonisë është një burim i tillë i diskriminimit dhe informalitetit.  

 Duhet të ndërmerren hapa urgjentë për të trajtuar problemet strukturore në punësim, e në veçanti në 

indikatorët që kanë të bëjnë me shkallën e aktivitetit të fuqisë punëtore në moshën e punës. Kosova në 

këtë aspekt qëndron jashtëzakonisht keq, si në krahasim me mesataren e Bashkimit Evropian, ashtu edhe 

në aspekt rajonal.  

 Kosova duhet të ndërmarrë hapa të shpejtë drejt fuqizimit të dialogut social, si një hallkë tejet e 

rëndësishme për të garantuar harmonizimin e politikave arsimore dhe të punës me kërkesën dhe 

nevojën në sektor privat. Këshilli Ekonomik Social duhet të jetë më gjithëpërfshirës, dhe si i tillë duhet të 

japë input drejt adresimit të sfidave të shumta në këtë sektor në vend. Modeli danez i flexicurity më së 

miri dëshmon rezultatet e shumta pozitive me dialog të mirëfilltë mes partnerëve social.  
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