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LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE   

KSHK Korniza Shqiptare e Kualifikimeve 

RrBBH Rrethi Brčko, Bosnjë dhe Hercegovinë 

B&H Bosnjë dhe Hercegovinë 

CEDEFOP Qendra Evropiane për Zhvillimin e Formimit Profesional 

CNC Kontroll numerik kompjuterik (kontroll automatik i makinerive me anë të 
kompjuterit) 

RrEAB Rrjeti Evropian për Aftësitë Bazë 

KE Komisioni Europian 

ECTS Sistemet Evropiane të Transferimit të Krediteve 

ECVET Sistemi Evropian i Krediteve për Arsimin dhe Formimin Profesional 

ZEA Zona Evropiane e Arsimit 

ZEAL Zona Evropiane e Arsimit të Lartë 

EQACET Sigurimi Evropian i Cilësisë në Arsimin dhe Formimin Profesional 

EQARF Korniza Evropiane e Referencës për Sigurimin e Cilësisë për AFP 

KEK Korniza Evropiane e Kualifikimeve 

ERI SEE Nisma e Evropës Juglindore për Reformën në Arsim  

ESCO Klasifikimi i Kompetencave, Kualifikimeve dhe Profesioneve Evropiane 

ESG Standardet dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë në Zonën Evropiane të 
Arsimit të Lartë 

ETF Fondacioni Evropian i Trajnimit 

BE  Bashkimi Evropian 

EUROPASS Nisma e Bashkimit Evropian për transparencën e kualifikimeve dhe 
mbështetjen e lëvizshmërisë së qytetarëve në Evropë 

FB&H Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 

AP Arsimi i përgjithshëm 

AL Arsimi i lartë 

TIK Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit 

ISCED / 
ISCED-F-13 

Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit i miratuar nga EUROSTAT/ 
Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit - Fushat e arsimit dhe formimit 
2013 nga UNESCO 

SITPKS Sistemi i Informacionit për Tregun e Punës dhe Kualifikimet në Serbi 

SMTK Sistemi Malazez për Transferimin e Krediteve  

MASR Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri 

NOKUT Agjencia Norvegjeze për Sigurimin e Cilësisë në Arsim 

NORRIC Qendrat Nordike të Informacionit për Njohjen e Kualifikimeve në Nivel 
Kombëtar 

KKK Korniza Kombëtare e Kualifikimit 

SRP Standardi rajonal i profesionit 

SRK Standardi rajonal i kualifikimit 

RSB&H Republika e Srpska, Bosnjë dhe Hercegovinë 

AFP Arsimi dhe formimi profesional 

BP Ballkani Perëndimor 
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HYRJE 

Studimi i Fizibilitetit për Zhvillimin e Standardeve Rajonale të Kualifikimeve është 

porositur brenda kornizës së projektit TO REGOS1 - Drejt standardeve rajonale të 

profesionit. Projekti TO REGOS është duke u zbatuar nga  Sekretariati i Nismës së Evropës 

Juglindore për Reformën në Arsim - ERI SEE2 dhe Aleanca e Ballkanit Perëndimor për Të 

Nxënit Nëpërmjet Punës3 në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë,*4 Mal i Zi, në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Serbi. Ai synon të kontribuojë në 

punësueshmërinë dhe lëvizshmërinë e të rinjve në tregun e punës në rajonin e EJL duke 

investuar për garantimin e arsimit dhe formimit profesional (AFP) sa më cilësor dhe 

relevant për tregun e punës. Më konkretisht, projekti është përqendruar në formulimin e 

metodologjisë për zhvillimin e standardeve rajonale të profesionit, duke zhvilluar pesë 

standarde rajonale të profesionit në sektorin e turizmit dhe ndërtimit si dhe standardet 

përkatëse të kualifikimit në nivel kombëtar. Dhe e fundit, projekti synon të eksplorojë 

mundësinë për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit në gjashtë vendet 

pjesëmarrëse në projektin TO REGOS. Ky studim i porositur është edhe produkti i fundit që 

ofron kornizën metodologjike për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit, 

përgatitjen e analizës krahasuese të kornizës institucionale dhe legjislative në të gjashtë 

vendet dhe sugjerimin e rekomandimeve me anën e një plani veprimi që shtjellon 

mundësinë për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit. 

Studimi përbëhet nga katër pjesë, hyrja dhe përfundimi. Pjesa e parë paraqet situatën 

aktuale në fushën e standardeve rajonale të kualifikimeve (SRK) ose me fjalë të tjera një 

përmbledhje dhe diskutim në lidhje me politikat ekzistuese në lidhje me SRK-të dhe 

përqendrohet në dy shembuj (në SRK-të nordike dhe në Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve - KEK5), përfshirë politikat e tjera të ndërlidhura me to siç janë Direktivat 

dhe politikat e BE-së që lidhen me profesionet e rregulluara, njohjen e kualifikimeve 

profesionale dhe kualifikimet e AFP-së. Dhe në fund, kjo pjesë analizon kontekstin e 

politikave për Studimin e ofruar me zhvillimet më të fundit në kuadrin e Agjendës 

Evropiane të Aftësive në nivelin e BE-së.6 

 

1Projekti TO REGOS financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim me fondet e siguruara nga Bashkëpunimi 

Austriak për Zhvillim. Për më shumë informacion rreth projektit shkoni në Platformën WBA4WBL në linkun 

https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/ (aksesuar më 27 nëntor 2020). 
2 ERISEE, aksesuar më 27 nëntor 2020, https://www.erisee.org/.  
3 WBA4WBL, aksesuar më 27 nëntor 2020, https://wba4wbl.com. 
4 *Ky emërtim nuk paragjykon pozicionet mbi statusin dhe është në përputhje me UNCSCR 1244 dhe 

Opinionin e GJND-së për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. 
5 European Union, ''EQF'', aksesuar më 27 nëntor, 2020. https://europa.eu/europass/en/european-

qualifications-framework-eqf. 
6 European Union, ''The European Skills Agenda'', aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en.  

https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/
https://www.erisee.org/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
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Pjesa e dytë paraqet një tabllo të kornizave ekzistuese ligjore dhe institucionale në 

kontekstin rajonal si dhe krahasimin e tyre ndër-shtetëror. Më tej në këtë seksion 

prezantohet edhe një analizë e kapaciteteve të krijuara në drejtim të zhvillimit të 

politikave përkatëse të kornizave të kualifikimit, si dhe disa informacione themelore në 

lidhje me të gjashtë vendet dhe përfitimet e tyre të mundshme reciproke nga SRK (në 

drejtim të migracionit të krahut të punës dhe atij arsimor, bashkëpunimit rajonal, 

proceseve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian e të tjera). Kjo pjesë bazohet në 

rezultatet e Projektit TO REGOS dhe në veçanti, në Produktin 5. Përkthimi i standardeve të 

miratuara të profesioneve në standarde të kualifikimeve. 

Pjesa e tretë paraqet rezultatet e anketës në lidhje me nevojat dhe përfitimet që rrjedhin 

nga SRK-të për sektorët e arsimit dhe tregut të punës në vendet pjesëmarrëse. Qëllimi i 

anketës ishte mbledhja e informacionit dhe e perceptimit të palëve kryesore të interesit 

për sektorët, profesionet dhe kualifikimet më të rëndësishme për të garantuar lëvizjen e 

shtuar të krahut të punës dhe bashkëpunimin rajonal. 

Pjesa e katërt përmban konkluzionet në lidhje me fizibilitetin e zhvillimit të SRK-ve, disa 

rekomandime të bazuara në analizën e praktikave ekzistuese si dhe në nevojat dhe 

përfitimet e deklaruara nga palët e interesit. Në rekomandimet e saj, kjo pjesë shtjellon 

kushtet për zhvillimin e SRK-ve dhe rekomandon metodologjinë për vënien në dispozicion 

të politikave të tilla. Në pjesën e katërt përfshihet edhe një Plan Veprimi ku përcaktohen 

edhe hapat konkretë që duhen ndërmarrë për zhvillimin e SRK-ve. 
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PJESA 1: STANDARDET RAJONALE TË KUALIFIKIMEVE: 
NISMAT, NEVOJAT DHE PËRFITIMET EKZISTUESE 

Terreni i përbashkët evropian 

Disa projekte dhe masa të rëndësishme të zbatuara në të kaluarën që kanë kontribuar 

dhe na kanë ndihmuar për të kuptuar kualifikimet rajonale janë: Korniza Evropiane e 

Kualifikimeve (KEK) si një pikë referimi për klasifikimin dhe krahasimin e kualifikimeve 

kombëtare midis shteteve për sa i përket nivelit dhe llojit të arsimit; Klasifikimi Evropian i 

Aftësive, Kompetencave, Kualifikimeve dhe Profesioneve (ESCO) si pikë referimi për 

zhvillimin, klasifikimin dhe krahasimin e aftësive, kompetencave dhe profesioneve,7 dhe 

aktivitetet e Qendrës Evropiane për Zhvillimin e Formimit Profesional (CEDEFOP) për 

krahasimin e kualifikimeve të AFP-së midis vendeve.8 Edhe politikat Evropiane/ të BE-së në 

lidhje me profesionet e rregulluara mund të jenë po aq të rëndësishme për të kuptuar më 

mirë kualifikimet rajonale (nëse për qëllimin e këtij studimi do ta konsideronim Bashkimin 

Evropian dhe Zonën Evropiane të Arsimit si rajon), sidomos për shkak të faktit se rajoni në 

fjalë, Evropa Jug-Lindore, është e përfshirë thellë në proceset e anëtarësimit në BE dhe e 

lidhur me BE-në në aspektin social-ekonomik. Një përshkrim i shkurtër i disa shembujve të 

tjerë të standardeve rajonale të kualifikimit, siç është shembulli nordik, mund të shërbejë 

si një pikë e dobishme krahasimi për sa i përket madhësisë dhe llojit të rajonit në fjalë, si 

dhe përfitimeve dhe kushteve të përgjithshme për bashkëpunimin rajonal. Dhe e fundit, 

prezantimi dhe analizimi i rezultateve të projektit TO REGOS sa i takon kontekstit të 

paracaktuar, do të ndihmojë për analizimin e nevojave dhe përfitimeve për standardin 

rajonal të kualifikimeve. 

Për shumë politika kombëtare sot, është e rëndësishme të merret në konsideratë 

konteksti më i gjerë gjeopolitik dhe kjo është veçanërisht e vërtetë kur bëhet fjalë për 

fushën e kualifikimeve. Kualifikimet jo vetëm që bëjnë bëjnë bashkë dy perspektiva, atë të 

punës dhe arsimit, por sot ato domosdoshmërisht përfshijnë si kontekstin ndërkombëtar 

ashtu edhe atë ndërkufitar. Sa i takon politikave dhe integrimit më të gjerë rajonal, rajoni 

evropian imponohet me mjetet dhe instrumentet e tij tashmë të konsoliduara dhe të 

shumta në numër për krahasimin dhe perceptimin e ndryshimeve midis sistemeve, si 

Korniza Evropiane e Kualifikimeve për të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës (KEK), Sistemi Evropian 

për Transferimin e Krediteve (ECTS) dhe Sistemi Evropian i Krediteve për Arsimin dhe 

Formimin Profesional (ECVET), Klasifikimi  Evropian i Aftësive, Kompetencave, 

Kualifikimeve dhe Profesioneve (ESCO), Klasifikimi Standard Ndërkombëtar i Arsimit 

(ISCED), korniza Evropiane e Standardeve dhe Udhëzimeve (ESG) për arsimin e lartë dhe 

 
7 European Union, ''ESCO'', aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://ec.europa.eu/esco/portal.  
8 CEDEFOP, ''About CEDEFOP'', aksesuar më 27 nëntor, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/en/about-

cedefop.  

https://ec.europa.eu/esco/portal
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop
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korniza Evropiane për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin dhe Formimin Profesional (EQAVET) 

dhe Korniza Evropiane e Referencimit për Sigurimin e Cilësisë (EQARF) e të tjera. 

Ne besojmë se KEK është instrumenti më i rëndësishëm që na ndihmon për të kuptuar, 

krahasuar dhe zhvilluar standardet e kualifikimeve në AFP në shkallë kombëtare, 

transkombëtare ose rajonale. Kjo kornizë është një mjet referimi për përshkrimin dhe 

krahasimin e niveleve të kualifikimit nga perspektiva kombëtare, transkombëtare ose 

sektoriale. Komponentët kryesorë janë një grup me tetë nivele referuese të përshkruara 

në aspektin e rezultateve të të nxënit (kombinimi i njohurive, aftësive dhe kompetencave) 

dhe mekanizmat dhe parimet për bashkëpunim. Këto tetë nivele përfshijnë të gjithë 

spektrin e kualifikimeve, që nga ato që demonstrojnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat 

bazë, deri te ato që përftohen në nivelin më të lartë të arsimit dhe formimit akademik dhe 

profesional. KEK është një pajisje përkthimi për të kuptuar kualifikimet midis vendeve ose 

sistemeve të ndryshme arsimore. Ai është i vetmi mjet përkthyes gjithëpërfshirës për 

krahasimin dhe njohjen e kualifikimeve. Në Evropë, dispozita dhe karakteristika të 

ndryshme të arsimit dhe formimit profesional e pozicionojnë atë pothuajse në të gjitha 

nivelet e KEK-ut. Më shpesh, AFP është e pozicionuar në nivelet 2-4 (programet fillestare 

të të nxënit gjatë gjithë jetës dhe programet për përmirësimin e aftësive / rikualifikimin), 

ndërsa nivelet 5 e më lart, të ashtuquajtura AFP e lartë, janë ende të rralla dhe nuk 

ekziston një marrëveshje e përgjithshme nëse duhet të konsiderohen si pjesë e arsimit të 

lartë apo jo. 

ESCO9 (që nga viti 2017) si një klasifikim i aftësive, kompetencave, kualifikimeve dhe 

profesioneve funksionon si fjalor, i cili përshkruan, identifikon dhe klasifikon profesionet, 

aftësitë dhe kualifikimet profesionale të rëndësishme për tregun e punës në BE. Ai 

gjithashtu mundëson krahasimin e punëkërkuesve me vendet e punës në bazë të aftësive 

të tyre, duke sugjeruar trajnime për personat që duan të rikualifikohen ose të 

përmirësojnë aftësitë e tyre. Kohët e fundit, ajo është bërë pjesë e platformës 

EUROPASS10 (2020) për këtë qëllim por jo vetëm. Sot ESCO ofron përshkrimet e 2,942 

profesioneve, 13,485 aftësive të lidhura me këto profesione, të përkthyera në 27 gjuhë, 

mundësisht për t'i shërbyer të gjithë Evropës. Sipas faqeve të internetit të Komisionit 

Evropian (KE), "qëllimi i ESCO-s është të mbështesë lëvizjen e krahut të punës në të gjithë 

Evropën dhe për pasojë tregun më të integruar dhe efikas të punës, duke ofruar një 

"gjuhë të përbashkët" për profesionet dhe aftësitë që mund të përdoren nga palë të 

ndryshme të interesit mbi temat e punësimit dhe arsimit dhe formimit”.11 Ai duhet të 

ndihmojë palët e interesit për të identifikuar dhe formuluar më mirë kompetencat 

 
9European Union, ''What is ESCO'', aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a. 
10 European Union, ''Europass'', aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://europa.eu/europass/en.  
11European Union, ''What is ESCO'', aksesuar më 27 nëntor 2020, 

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a. 

https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
https://europa.eu/europass/en
https://ec.europa.eu/esco/portal/howtouse/21da6a9a-02d1-4533-8057-dea0a824a17a
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(njohuri dhe aftësi) që i bashkangjiten një profesioni të caktuar, rezultatet e të nxënit për 

një kualifikim të veçantë, dhe e fundit kualifikimet që u bashkangjiten profesioneve të 

caktuara në kontekste të ndryshme. Prandaj, përdorimi i plotë i bazës së të dhënave më 

të fundit të ESCO-s është një gur kilometrik në përpjekjet për arritjen e objektivave të 

strategjisë Evropa 2020 dhe Agjendës së Re të Aftësive për Evropën. 

Përveç ESCO-s, në vitin 2016 KE publikoi edhe Agjendën e Re të Aftësive për Evropën,12 që 

synon eliminimin e problemeve që kanë të bëjnë me mungesën dhe mospërputhjen e 

aftësive dhe kapërcimin e dallimeve midis perspektivave të ofruesve të arsimit, 

punëdhënësve dhe nxënësve. Duke e vënë AFP-në në plan të parë si për sa i përket 

zgjedhjeve të nxënësve ashtu dhe për sa i përket politikave të AFP-së, Agjenda njeh 

nevojat e të gjithë aktorëve për parashikimin e aftësive për vendet e ardhshme të punës, 

si dhe tendencat e tjera shoqërore si digjitalizimi, plakja e popullsisë etj. Agjenda 

Evropiane e Aftësive 2020 për Konkurrueshmëri të Qëndrueshme, Drejtësi Sociale dhe 

Reziliencë13 bazohet në dhjetë veprimet e parashikuara në Agjendën 2016 me lidhje edhe 

më të qarta me digjitalizimin, industrinë dhe NVM-të, rimëkëmbjen nga COVID-19 dhe 

strategjitë e punësimit të të rinjve. Programet për përmirësimin e aftësive dhe 

rikualifikimin, ose për “AFP-në që i qëndron kohës”, mbetet në fokusin e punës për 

përgatitjen për vendet e punës në të ardhmen. Kjo do të arrihet përmes: informacionit të 

përditësuar në lidhje me aftësitë për vendet e punës (në të ardhmen), aftësive 

kombëtare, strategjive të punësimit dhe migrimit (dhe rolit të shërbimeve të punësimit), 

institucioneve që ofrojnë arsim dhe formim gjatë gjithë procesit të të nxënit gjatë gjithë 

jetës, përqendrimit te digjitalizimi dhe qëndrueshmëria. Përveç qëndrueshmërisë dhe 

përfshirjes sociale si parime gjithëpërfshirëse, ideja e mikro-kredencialeve është paraqitur 

rishtas si një mënyrë për të ofruar trajnime fleksibël, të shkurtra dhe gjatë gjithë jetës, të 

cilat vlerësohen në mënyrën e duhur (si kredenciale). 

Dhe e fundit, ECVET (që nga viti 2009) është një instrument evropian i krijuar "për të 

mbështetur të nxënit gjatë gjithë jetës, lëvizshmërinë e nxënësve dhe fleksibilitetin e 

shtigjeve të të nxënit për të arritur kualifikimet" në AFP.14 ECVET bën të mundur që 

nxënësit dhe kursantët të grumbullojnë, transferojnë dhe përdorin rezultatet e tyre të të 

nxënit në njësi pasi këto njësi arrihen në nivel ndër-vendor. Kjo mundëson ndërtimin e një 

kualifikimi sipas ritmit të vetë personave të interesuar nga rezultatet e të nxënit të fituara 

 
12 European Union, ‘’ The New Skills Agenda for Europe’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  

https://eur-ley.europa.eu/legal-content/EN/TYT/?uri=CELEY:52016DC0381.  
13 European Union, ‘’European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience’’, 

aksesuar më 27 nëntor,   2020, 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723.  
14 The European Credit system for Vocational Education and Training, ‘’About ECVET’’, aksesuar më 27 nëntor, 

2020,  https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-

ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifi

cations.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet#:~:text=The%20European%20Credit%20system%20for,learning%20pathways%20to%20achieve%20qualifications
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në kontekste formale, joformale dhe informale, në vendin e tyre ose jashtë tij. Sistemi 

bazohet në njësitë e rezultateve të të nxënit si pjesë e kualifikimeve që mund të 

vlerësohen dhe validohen. Ajo shërben si një kornizë që garanton lëvizshmërinë më të 

madhe të nxënësve dhe të kualifikimeve. Ajo vlen për kualifikimet e AFP-së në të gjitha 

nivelet e KEK-ut. ECVET plotëson dhe bazohet në koncepte dhe parimet të përbashkëta 

me KEK-un, Europass-in dhe Kornizën Evropiane të Referencës për Sigurimin e Cilësisë në 

AFP (EQARF). Kjo e fundit u “krijua për të promovuar arsim dhe formim më të mirë 

profesional duke u ofruar autoriteteve mjete të përbashkëta për menaxhimin e cilësisë”.15 

E parashikuar për të qenë pjesë e politikës evropiane për njohjen dhe sigurimin e cilësisë, 

dhe si një nismë pasuese e Procesit të Kopenhagës, miratimi dhe zbatimi i Kornizës në 

vendet pjesëmarrëse është vullnetar dhe për këtë arsye jo plotësisht i suksesshëm si 

nismat e arsimit të lartë. 

 

Krahasimi dhe ndërtimi i kualifikimeve ndër-vendore  të AFP-së  

Përfitimet që rrjedhin nga krahasimi dhe ndërtimi i kualifikimeve ndër-vendore të AFP-së 

në të gjithë rajonin (Evropa si rajon) janë të shumta: më shumë qartësi për punëdhënësit, 

heqja e pengesave për lëvizjen dhe njohjen e kualifikimeve, transferimi i kualifikimeve, 

validimi për personat pa kualifikime formale, procesi i përmirësuar i ndërtimit të 

programeve mësimore dhe profileve të punës, lëvizshmëria drejt AL, rikualifikimi dhe 

përmirësimi i aftësive (për shkak të strukturës transparente dhe të krahasueshme të 

rezultateve të të nxënit).  

Projektet e zhvilluara në të shkuarën për krahasimin dhe ndërtimin e kualifikimeve ndër-

vendore në AFP mund të kontribuojnë në krijimin e perceptimit në lidhje me kualifikimet 

rajonale sepse ofrojnë shembuj të metodologjive për zhvillimin e përmbajtjes bazë ndër-

vendore. Programet evropiane për ofrimin e granteve dhe aktivitetet e CEDEFOP kanë 

qenë thelbësore për mundësimin e projekteve të tilla ndër-vendore. Përveç kësaj, 

politikat dhe projektet Evropiane/ të BE-së që lidhen me profesionet e rregulluara mund 

të na ndihmojnë për të kuptuar më mirë se çfarë janë kualifikimet rajonale. Më poshtë 

gjeni disa shembuj të dobishëm të bashkëpunimit rajonal sa i takon krahasimit dhe 

ndërtimit të standardeve ndër-vendore të kualifikimeve. 

Projekti i CEDEFOP Krahasimi i Kualifikimeve të AFP - Krahasimi Ndër-Vendor (2018-2020) 

përfshiu 10 vende partnere16 të cilat punuan së bashku për krijimin e metodologjisë për 

krahasimin ndër-vendor dhe krahasimin e 10 profileve të kualifikimeve të përftuara në 

 
15 EQAVET, ’’What is EQAVET’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-

Quality-Assurance-Reference-Framework. 
16 Vendet e përfshira në projektin e CEDEFOP "Krahasimi i Kualifikimeve të AFP": Austria, Bullgaria, 

Danimarka, Finlanda, Franca, Irlanda, Lituania, Hollanda, Spanja dhe Mbretëria e Bashkuar-Anglia. 

https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
https://www.eqavet.eu/What-We-Do/European-Quality-Assurance-Reference-Framework
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AFP.17 Disa nga profilet e përfshira ishin muraturë dhe ndihmës hoteli/ recepsionist të cilat 

mund të kenë, në një farë mase, ngjashmëri me projektin TO REGOS. Synimi i projektit 

ishte "zhvillimi i metodave të besueshme dhe të shkallëzueshme për të hartëzuar, 

analizuar dhe krahasuar përmbajtjen e kualifikimeve të përftuara në arsimin dhe formimin 

profesional për të kuptuar më mirë ngjashmëritë dhe ndryshimet, pikat e forta dhe të 

dobëta përtej kufijve".18 Një nga qëllimet e projektit ishte përmirësimi i sistemit evropian 

të referencës për krahasimin e kualifikimeve. Duke marrë parasysh volumin e kësaj detyre, 

për krahasimin e kualifikimeve u zhvillua edhe një metodologji me bazë kompjuterike, ku 

ESCO është marrë si referencë për krijimin e prototipit të sistemit. Prandaj, ESCO rezultoi 

të ishte pika optimale e referencës për krahasimin ndër-shtetëror të rezultateve të të 

nxënit të kualifikimeve të ndryshme, dhe sipas CEDEFOP, u zbulua se ishte gjuha e 

përbashkët "për të mbështetur perceptimin e përbashkët dhe promovimin e kornizave të 

kualifikimeve në të gjithë Evropën për klasifikimin e tyre“.19 

Kur diskutohet për metodologjinë e krahasimit të kualifikimeve, përveç ESCO-s mund të 

përdoren edhe disa pika të tjera referimi të mundshme për krahasimin e AFP-së siç janë 

Rrjeti i Informacionit për Profesionet (O*NET),20 Specifikimet e Standardeve të WorldSkills 

(WSSS)21 dhe Sistemi i Transferimit të Kualifikimeve Profesionale (VQTS).22 Mes pikave të 

përmendura të referimit, Matrica e Kompetencës e Sistemit për Transferimin e 

Kualifikimeve Profesionale, e zhvilluar në kuadrin e projektit të BE-së HCEU,23 ishte e 

vetmja pikë referimi e zhvilluar posaçërisht për krahasimin e kualifikimeve të AFP-së, 

megjithëse për një numër të kufizuar të profesioneve. Këto katër pika referimi kanë pikat 

e tyre të forta dhe të dobëta, por sipas gjetjeve të projektit të CEDEFOP, klasifikimi ESCO-s 

ende ka më shumë potencial.24 ESCO është shumëgjuhësh, i gjerë dhe rajonal (me një 

tendencë për të qenë plotësisht gjithëpërfshirës në nivel evropian), si dhe është 

 
17CEDEFOP, ''Comparing VET qualifications'', aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/comparing-vet-qualifications. 
18 CEDEFOP, ''Cross-country comparison of VET qualifications discussed at Cedefop workshop'', aksesuar më 27 

nëntor, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-vet-

qualifications-discussed-cedefop-workshop. 
19 Po aty.  
20 ONetonline, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://www.onetonline.org/.  
21 WorldSkills Occupational Standards, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://worldskills.org/what/projects/wsos/.  
22 VQTS Model, aksesuar më 27 nëntor, 2020, https://vocationalqualification.net/.  
23 „HealthCareEurope” (HCEU) Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical 

mobility of professionals in the healthcare sector," aksesuar më 27 nëntor, 2020,  

https://project-hceu.eu/index.php?id=4.  
24 Shih p.sh.. CEDEFOP, 2019, Exploring and testing a reference point for VET Comparison, aksesuar më 27 

nëntor, 2020, 

https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-

_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-vet-qualifications-discussed-cedefop-workshop
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/cross-country-comparison-vet-qualifications-discussed-cedefop-workshop
https://www.onetonline.org/
https://worldskills.org/what/projects/wsos/
https://vocationalqualification.net/
https://project-hceu.eu/index.php?id=4
https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/exploring_and_testing_a_reference_point_for_vet_comparison_-_comparing_vet_qualifications_wa_1_draft_final_report_june_2019.pdf
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klasifikimi më i larmishëm kur bëhet fjalë për  përfaqësimin e një pafundësie profilesh të 

AFP-së në vende të caktuara. Nga ana tjetër, ajo që mund të konsiderohet si pikë e dobët 

e këtij klasifikimi është fakti që profilet janë të thjeshta dhe të kufizuara (veçanërisht 

inventari i aftësive), iu mungon niveli i ekspertizës, njohuritë shprehen me emra (dhe jo 

me folje si rezultatet e të nxënit - RN) dhe shpesh nuk janë të zbatueshme. Gjithsesi, 

krahasuar me alternativat e tjera, ESCO është më gjithëpërfshirës dhe është e vetmja pikë 

referimi nga ata të katra që ofron një krahasim të gjerë në nivel rajonal. Aktualisht ESCO 

është e pozicionuar më së miri për këtë qëllim në aspektin e mbulimit sektorial dhe 

gjuhësor, megjithëse kërkon zhvillimin e një modeli konceptual që qëndron në themel të 

qasjes për të garantuar koherencë në përshkrimin e njohurive, aftësive dhe 

kompetencave. 

Konkluzionet e mëtejshme të këtij projekti dhe projekteve të ngjashme përfshijnë: 

fokusimin te rezultatet e të nxënit në krahasimet ndër-vendore, ekuilibrin midis 

krahasimit të gjerë dhe gjithëpërfshirës nga njëra anë dhe përshkrimit mjaft të detajuar 

nga ana tjetër, peshimin (thelbësor dhe më pak thelbësor) dhe dallimin e rezultateve të të 

nxënit për sektorë/ profesione specifike nga rezultatet e tërthorta të të nxënit të një 

kualifikimi dhe nivelet e ekspertizës. 

Në projekte të tjera evropiane në të kaluarën janë trajtuar sfidat e krahasimit dhe njohjes 

së kualifikimeve në nivel rajonal. Disa prej tyre paraqiten këtu si përvojë e vlefshme për 

zhvillimin e standardit rajonal të kualifikimit. 

Projekti për Kujdesin Shëndetësor HCEU (2015-2018) u përqendrua në sfidat e sektorit të 

kujdesit shëndetësor pasi ky sektor vuan më shumë se të tjerët veçanërisht "nga 

mospërputhjet rajonale të aftësive në të gjithë Evropën".25 Së bashku me sektorin e 

ndërtimit, kualifikimet në fushën e kujdesit shëndetësor përfshijnë një numër 

kualifikimesh të profesioneve (AFP) të rregulluara evropiane si kualifikimet e ndryshme 

për infermierët, mamitë dhe stomatologët. Lëvizshmëria e profesionistëve që kanë 

kualifikime të tilla të përftuara në sistemin e AFP-së është domethënëse si brenda Evropës 

ashtu edhe në rang botëror (si lëvizshmëri hyrëse). Projekti synonte përmirësimin e 

praktikave të njohjes për kualifikimet e infermierisë dhe kujdesit për të moshuarit, si dhe 

validimin e rezultateve të të nxënit të përftuara në mënyrë informale dhe joformale 

përmes njohjes së të nxënit të mëparshmën (NJNM) nëpërmjet përvojës së punës 

praktike, por si rezultat zhvilloi një instrument (trans-kombëtar) në formën e matricës së 

kompetencave. Matrica e kompetencave u nda në mënyrë horizontale në (nën)procese 

pune/ zona të kompetencave dhe vertikalisht në hapa për zhvillimin e kompetencave. 

Bazuar në nivelin e zhvillimit të kompetencave të arritur me një program/ kualifikim të 

caktuar, u arrit të bëhej edhe krahasimi i kualifikimeve të ndryshme. Në këtë mënyrë u bë i 

mundur edhe identifikimi i boshllëqeve midis kualifikimeve të rëndësishme për trajnimin 

 
25 HCEU, aksesuar më 27 nëntor, 2020, https://www.project-hceu.eu/indey.php?id=3. 

https://www.project-hceu.eu/index.php?id=3
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dhe njohjen e tyre. Si pasojë, u identifikuan kompetencat bazë të cilat më pas mund të 

shërbenin si standard i një kualifikimi (fushat e kompetencave, nën-fushat, rezultatet e të 

nxënit të ndara në kompetenca, aftësi dhe njohuri, të ndara sipas kompleksitetit në tre 

nivele). Sa i takon terminologjisë dhe metodologjisë projekti shfrytëzoi Kornizën 

Evropiane të Kualifikimeve. Projekti mund të jetë i dobishëm për krahasimin e 

standardeve tashmë të përcaktuara të kualifikimeve në vende të ndryshme me qëllim 

arritjen e krahasimit ose standardit rajonal. 

Përpjekje të ngjashme dhe të suksesshme për krahasimin e kualifikimeve përmes një 

matrice të zhvilluar janë ndërmarrë edhe në kuadrin e projektit SME Master (2007)26 & 

SME Master Plus (2009-2012)27 që synuan zbatimin pilot dhe zhvillimin e ECVET. ECVET si 

instrument u pilotua në aspektin e zhvillimit të krahasimit dhe njohjes së arsimit dhe 

formimit profesional për mjeshtrat artizanë (mobilier). Rezultatet kryesore ishin matricat 

e rezultateve të të nxënit për kualifikimet dhe rrjetin e ofruesve të trajnimit.  

Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit ECVET për organizimin e materialeve mësimore dhe 

matricave trans-kombëtare të kompetencave u zbatua në projektet e mëposhtme: ECVET 

Tour, ECVET Tour II dhe ECMO, në kuadrin e të cilave u zhvilluan kualifikimet për 

profesionin e kuzhinierit, furnizuesit ushqimor, asistentëve komercialë për hotelet dhe 

restorantet.28 Rezultatet e projektit Valbuk (2014) vazhduan punën në lidhje me matricën 

e kompetencave për AFP-në në sektorin e pastrimit29 dhe projekti TRIFT zhvilloi matricën 

e kompetencave për një numër kualifikimesh të AFP-së në fushën e tregtisë së jashtme.30 

Këto dhe projekte të tjera ndërkombëtare kontribuan në përpjekjen për zhvillimin e 

matricave të kompetencave trans-kombëtare, rajonale për sa i përket Evropës, për 

kualifikime të ndryshme të AFP-së, nga të cilat mund të përfitojë projekti TO REGOS. Të 

gjitha këto projekte kanë të përbashkët identifikimin e fushave kryesore të 

kompetencave dhe të nën-fushave të tyre më të hollësishme (kompetencat, detyrat e 

punës, lloje të ndryshme të rezultateve të të nxënit), caktimin e hapave ose niveleve për 

këto kompetenca, duke përfshirë mundësisht të gjitha nivelet e arsimit dhe formimit për 

një kualifikim/ grup të caktuar kualifikimesh. Dhe e fundit, kombinimi i dy akseve 

(kompetenca të ndryshme dhe nivele të ndryshme) u ofron institucioneve arsimore, 

nxënësve/ punëtorëve dhe përdoruesve të tjerë të kualifikimeve të tyre (punëdhënës, 

 
26 SME Master, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://www.sme-master.eu/master.php.  
27 SME Master Plus, aksesuar më 27 nëntor, 2020, https://euromasc.org/project-participation/completed-

projects/sme-master-plus/.  
28 ECVET, ‘’Tourism and Hospitality’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://www.ecvet-toolkit.eu/learning-

outcomes-sector/tourism-hospitality. 
29 VQNet, ‘‘VALBUK: Valuing Learning, Building Qualifications’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://vocationalqualification.net/?p=393. 
30 TRIFT – Transfer of Innovation into the Area of Foreign Trade, ‘’Project’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

http://www.trift.eu/project.html. 

https://www.sme-master.eu/master.php
https://euromasc.org/project-participation/completed-projects/sme-master-plus/
https://euromasc.org/project-participation/completed-projects/sme-master-plus/
https://www.ecvet-toolkit.eu/learning-outcomes-sector/tourism-hospitality
https://www.ecvet-toolkit.eu/learning-outcomes-sector/tourism-hospitality
https://vocationalqualification.net/?p=393
http://www.trift.eu/project.html
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institucione përgjegjëse për njohjen dhe validimin e kualifikimeve) një tabllo transparente 

të kompetencave thelbësore në nivel trans-kombëtar dhe të larmisë së kompetencave të 

nevojshme për profile specifike (organizative). 

Kohët e fundit, në rajonin e Evropës Juglindore, ka filluar zbatimi i tre projekteve rajonale 

të ngjashme me njëri-tjetrin, të cilët synojnë zhvillimin e standardeve ndërkufitare të 

kualifikimeve në AFP. Përmirësimi i Aftësive në Arsimin dhe Formimin Profesional - 

ImproVETa (2018 - 2020), një projekt që përfshin dhomat e tregtisë sllovene dhe kroate 

dhe partnerë të tjerë (agjencitë, shkollat e AFP-së,) është duke zhvilluar një kualifikim të 

përbashkët për profesionin e teknikut të inxhinierisë mekanike.31 Rezultatet e projektit 

përfshijnë "Udhëzime për zhvillimin e Kualifikimeve të Përbashkëta - Rekomandim".32 

Dokumenti përshkruan katër fazat e zhvillimit të kualifikimeve të përbashkëta trans-

kombëtare deri në miratimin e tyre. Ai i njeh edhe vështirësitë sa i takon krahasimit të 

përshkrimeve të kualifikimeve në të gjithë Evropën për shkak të shumëllojshmërisë së 

qasjeve në lidhje me përcaktimin e rezultateve të të nxënit. Në të njëjtën kohë, siç thuhet 

në dokument, EQS, ESCO, ECVET dhe instrumente të tjera evropiane shërbejnë si një bazë 

e përbashkët. Rekomandimet e dobishme për zhvillimin e kualifikimeve të përbashkëta 

ndërkufitare janë: 

− përdorimi i analizës ekzistuese dhe i studimeve të aktivitetit ekonomik të vendeve/ 

rajoneve të përfshira si bazë për zhvillimin e kualifikimeve të përbashkëta; 

− përcaktimi i njohurive dhe aftësive për kualifikimin duke përfshirë palët e interesit 

dhe duke u bazuar në standardet e profesionit (ose në listën e detyrave kryesore 

të punës, duke i lidhur ato me aftësitë dhe njohuritë, duke përcaktuar kushtet e 

punës dhe detyrimet e tjera të lidhura me profesionin); 

− referencimi i kualifikimeve në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve përmes një 

tabele të propozuar: 

Përshkrimi i arsimit dhe 

formimit profesional të 

marrë (kreditet) 

Vendi 1 Vendi 2 Vendi 3 Vendi 4 

Arsimi i përgjithshëm     

Arsimi profesional     

Praktika profesionale 

tek punëdhënësi 

    

Aktivitetet 

jashtëshkollore* 

    

 
31 IMPROVET, “Improving Skills in Vocational Education and Training’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://improvet.hgk.hr/.  
32 IMPROVET, “Guidelines for the development of Joint Qualifications – Recommendation”, aksesuar më 27 

nëntor, 2020, https://improvet.hgk.hr/results. 

https://improvet.hgk.hr/
https://improvet.hgk.hr/results
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Kurrikula e hapur*     

Provimi përfundimtar*     

*nëse është e zbatueshme 

Tabela 1. Krahasimi i strukturës së kualifikimeve midis kornizave kombëtare të kualifikimeve33 

 

- referencimi i kualifikimeve në KEK përmes një tabele të propozuar: 

 Vendi 1 Vendi 2 Vendi 3 ... 

Titulli i kualifikimit     

Niveli i kualifikimit     

Kërkesat për kredite     

Kualifikimi i plotë ose i 

pjesshëm 

    

Periudha nominale e 

studimit 

    

Lloji i kualifikimit     

Kategoria e kualifikimit      

Lloji i arsimit     

Kohëzgjatja     

Kërkesat për pranimin     

Fusha e klasifikimit ISCED     

Nënfusha e klasifikimit 

ISCED 

    

Industria/ Sektori     

Profili i aftësive dhe 

kompetencave - njësitë 

E përgjithshme / 

Profesionale 

E Detyrueshme / 

Fakultative 

    

Tabela 2. Hartëzimi funksional i kualifikimeve ekzistuese34 

 
 

33 Po aty fq. 6 
34 Po aty, fq. 7 
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- zhvillimi i një profili të kualifikimit, përfshirë rezultatet e të nxënit, njësitë ose modulet 

mësimore të cilat do të shtjellohen në kurrikul (me tabelën e propozuar). 

 

Titulli i kualifikimit  

Titulli i kualifikimit në gjuhën 
kombëtare 
1 
Titulli i kualifikimit në gjuhën 
kombëtare 
2 
Titulli i kualifikimit në gjuhën 
kombëtare 
3 
.. 
(Titulli i përkthyer i kualifikimit) 

 
 
 
 
 
Titulli i kualifikimit duhet të klasifikohet sipas një ose më shumë prej kategorive të mëposhtme 
të KKK-së 

Niveli i kualifikimit KEK KKK 1 KKK 2 KKK 3 ... 

     

Kreditet/ K Për kualifikimin e 
plotë të përbashkët* 

KKK 1 KKK 2 KKK 3  

K/ Në përgjithësi      

K/ Arsimi i përgjithshëm      

K/ Arsimi profesional      

K/ Praktika profesionale te 
punëdhënësi 

     

K/ Aktivitetet jashtëshkollore*      

K/ Kurrikula e hapur*      

K/ Provimi i fundit*      

Kualifikimi i plotë ose i pjesshëm      

Kohëzgjatja (periudha nominale e 
studimit) 

     

Lloji i kualifikimit      

Kategoria e kualifikimit      

Lloji i arsimit      

Kërkesat e pranimit      

Fusha e klasifikimit ISCED       

Nnëfusha e klasifikimit ISCED      

Organi  vlerësues/ Organi 
përgjegjës për kualifikimin 

     

Vlerësimi dhe përfundimi      

Gama e profesioneve të arritshme 

për mbajtësin e certifikatës 

     

* nëse është e zbatueshme (ndryshoni tabelën nëse është e nevojshme) 

Tabela 3. Profili i kualifikimeve i krahasuar ndërmjet vendeve dhe KEK35 

 

Prandaj, gjetjet e projektit mbështesin qasjen që kualifikimet dhe kurrikulat e përbashkëta 

duhet të bazohen në Kornizën Kombëtare dhe atë Evropiane të Kualifikimeve dhe të 

përshtaten brenda kornizës së kodit ESCO i cili ndihmon për përcaktimin e shkallës së 

krahasueshmërisë së programit. Në këtë mënyrë përfshihen si dimensionet kombëtare, 

rajonale / ndërkufitare ashtu dhe ato ndërkombëtare evropiane. 

 
35 Po aty, fq. 10 
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Me qëllim zhvillimin e kualifikimeve ndërkufitare kohët e fundit ka nisur zbatimi i një 

projekti të ngjashëm. Projekti Zhvillimi i Zgjuar i AFP-së së Lartë për një Forcën Pune Tejet 

të Aftë dhe të Lëvizsshme (Smart Development of HVET for Highly Skilled and Mobile 

Workforce) (SHVET, 2019-2021) synon të zhvillojë një kualifikim të përbashkët në sistemin 

e AFP-së së lartë (niveli 5 i KEK) në fushën e ndërtimit të qëndrueshëm për Kornizën 

Rajonale të Kualifikimeve të Rajonit Emilia Romanja në Itali dhe KKK-të në Slloveni dhe 

Kroaci.36 Edhe Projekti WineVet - Specialist për prodhimin e verës me Kualifikim të 

përftuar në sistemin e AFP-së (2018-2020) synon të zhvillojë një kualifikim të përbashkët 

ndërkufitar në sistemin e AFP-së në fushën e prodhimit të verës (edhe ky niveli 5 i KEK) 

për Kornizën Rajonale të Kualifikimeve të Rajonit të Umbrias në Itali dhe KKK-së së 

Maqedonisë së Veriut.37 Të dy projektet ndjekin rrugë të ngjashme të përshkruara më 

parë nga Udhëzimet e projektit ImproVET. Sipas faqes së internetit të Wine Vet, projekti 

duhet të: 

− analizojë fushën e përqendruar profesionale /mësimore në KKK-në/ KRK-në e 

përfshirë dhe praktikat e transferueshme për transparencën në AFP; 

− hartojë një profil të detajuar të kualifikimit, duke përshkruar rezultatet e pritshme 

të të nxënit në aspektin e njohurive, aftësive dhe kompetencave në njësitë e 

identifikuara qartë; 

− përcaktojë profilin e përbashkët të kualifikimit dhe të krijojë, duke u bazuar në 

ECVET, strukturën e bashkëpunimit për të garantuar transparencën, 

krahasueshmërinë, cilësinë, njohjen reciproke; 

− hartojë një kurrikul të përbashkët, duke sqaruar strategjinë e trajnimit për të 

arritur rezultatet e të nxënit me një komponent të fortë të të nxënit nëpërmjet 

punës, dhe duke mbështetur lëvizshmërinë e nxënësve; 

− përgatisë një udhëzues të përbashkët për vlerësimin e rezultateve të të nxënit, 

duke renditur kërkesat specifike që nxënësit duhet të përmbushin për të qenë të 

suksesshëm; 

− mbështesë integrimin efektiv të standardeve të përbashkëta në KKK-të/ KRK-të 

përkatëse. 38 

Këto dhe projekte të tjera tregojnë se nevoja për zhvillimin ndërkufitar të kualifikimeve 

është e qartë. Kjo nevojë buron nga intensiteti në rritje i migracionit për qëllime punësimi 

dhe arsimimi dhe nga bashkëpunimi ekonomik rajonal në përgjithësi. Përpjekjet, politikat 

dhe projektet ndërkombëtare evropiane që synojnë testimin, zhvillimin dhe përmirësimin 

e njohjes dhe validimit përtej kufijve të kualifikimeve të përftuara në AFP, kanë një qëllim 

të përbashkët për të mbështetur trende të tilla ekonomike dhe migrimi. Migrimi rajonal, 

evropian dhe global i krahut të punës i ka sfiduar standardet kombëtare të arsimit dhe 

 
36 SMART-HVET, aksesuar më 27 nëntor, 2020, http://www.smart-hvet.eu/. 
37 WINEVET, ‘’Project Summary’’, aksesuar më 27 nëntor 2020 https://winevet.eu/project-summary. 
38 Po aty.  

http://www.smart-hvet.eu/
https://winevet.eu/project-summary
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formimit dhe i ka shtyrë politikëbërësit në nivel kombëtar dhe trans-kombëtar/ rajonal për 

të gjetur zgjidhje për standardet rajonale të kualifikimit. Për këtë qëllim, instrumente të 

ndryshme si KEK, direktivat për profesionet e rregulluara, ESCO dhe ECVET, ofrojnë jo 

vetëm një gjuhë dhe platformë të përbashkët për zhvillimin e mëtejshëm të standardeve 

trans-kombëtare të kualifikimeve, por edhe një mundësi për përmirësimin e cilësisë së 

standardeve kombëtare të kualifikimeve. Megjithëse dallimet kombëtare do të vazhdojnë 

të ekzistojnë, dhe politikat e BE-së shpesh nuk e parashikojnë rregullimin e kualifikimeve 

në mënyrë progresive në nivel trans-kombëtar, iniciativat në të gjithë Evropën në fushën e 

arsimit dhe formimit do të vazhdojnë të favorizojnë mjedisin për iniciativa në nivel rajonal 

të bazuara në nevojat ekonomike dhe sociale të vendeve partnere. 
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Harmonizimi i kualifikimeve nordike të AFP-së si një udhërrëfyes për 

bashkëpunimin në Evropën Juglindore 

Megjithëse standardet rajonale të kualifikimeve janë duke u kthyer në një 

domosdoshmëri për zhvillimet ekonomike dhe sociale me një dimension të fortë rajonal, 

iniciativa të tilla sfidohen gjithmonë nga sistemet kombëtare të punës dhe arsimit nga 

njëra anë, dhe diversiteti ndërkombëtar nga ana tjetër. Në fakt, edhe në rajone dhe vende 

që janë ndërthurur gjerësisht me njëri-tjetrin në aspektin historik dhe ekonomik sa që 

edhe kualifikimet në shumë sektorë tashmë i janë nënshtruar një sinkronizimi të caktuar, 

gjithmonë do të ketë ndryshime për shkak të dallimeve midis sistemeve kombëtare të 

arsimit. Përveç kësaj, standardet rajonale janë, për nga përkufizimi, ekskluzive dhe të 

kufizuara në përdorimin e tyre (për vendet jashtë rajonit). Siç u përmend më parë, 

konteksti dhe instrumentet evropiane në krahasimin e kualifikimeve të AFP-së mund të 

ofrojnë disa zgjidhje për këto sfida. 

Sistemi nordik i kualifikimeve të përftuara në sistemin e AFP-së në këtë kontekst mund të 

konsiderohet si një shembull i praktikës së mirë. Projekti dhe agjenda e konferencës së 

projektit Nord-VET (Danimarkë, Suedi, Finlandë dhe Norvegji) në vitin 2016 deklaroi se, 

megjithëse vendet e rajonit karakterizohen nga vlera të ngjashme shoqërore dhe politike 

dhe një histori e përbashkët, ato përsëri kanë dallime të konsiderueshme në sistemin e 

tyre të AFP-së.39 Kjo situatë ka bërë që vendet nordike të mendojnë sërish për dallimet 

kombëtare dhe të inkurajojnë të nxënit në lidhje me politikat trans-kombëtare në arsimin 

dhe formimin profesional. Një nga sfidat e rëndësishme me të cilat përballen vendet 

nordike kur bëhet fjalë për standardizimin rajonal të AFP-së janë trajektoret e ndryshme 

për përftimin e kualifikimeve të arsimit të mesëm të lartë të AFP-së dhe standardet e 

ndryshme të profesionit. Në kuadrin e këtij projekti u realizua edhe një studim krahasues 

ku u përfshinë disa profesione të zgjedhura, në fushën e shëndetësisë dhe ndërtimit, jo 

vetëm për të krahasuar kualifikimet por për të kuptuar sesi kontribuojnë këto dallime në 

sistemin e arsimit dhe formimit (nëpërmjet punës) (ndryshime të tilla si vendi i kualifikimit 

që mund të jetë shkolla ose puna, ndryshimet shoqërore dhe gjinore të profesioneve, të 

nxënit nëpërmjet punës, lëvizshmëria drejt arsimit të lartë).  

Disa nga konkluzionet nxjerrin në pah nivelin e lartë të ngjashmërive në përmbajtjen bazë, 

e cila me siguri është rezultat i bashkëpunimit intensiv ekonomik dhe arsimor në rajon dhe 

që, nga ana tjetër, ka rezultuar në politika të njohjes automatike në arsimin e lartë 

(Deklarata e Reykjavik e rishikuar në vitin 2016). Përsëri dallimet sa i takon standardeve 

dhe proceseve shpesh krijojnë pengesa për individët që lëvizin nga njëri vend në tjetrin, 

për punëdhënësit dhe institucionet. 

 
39 “Nord-VET Conference 2016 : The future of vocational education – learning from the Nordic countries” 

(Roskilde University, 2016), 6, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  http://nord-vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-

13.5.16.pdf. 

http://nord-vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-13.5.16.pdf
http://nord-vet.dk/indhold/uploads/conf_publ-13.5.16.pdf
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Në vitin 2017, Këshilli Nordik i Ministrave (të punës dhe arsimit) dhe agjencitë përgjegjëse 

për njohjen e kualifikimeve hodhën bazat për standardizimin rajonal të kualifikimeve. 

Qëllimi i këtij projekti politik nuk ishte vetëm njohja automatike e kualifikimeve përmes 

krijimit të Qendrave Nordike të Informacionit për Njohjen e Kualifikimeve në Nivel 

Kombëtar (NORRIC), por edhe zbatimi i një sërë politikash dhe iniciativash për të 

kapërcyer pengesat ndaj bashkëpunimit dhe lëvizshmërisë. Projekti përfshin 

harmonizimin e kritereve të pranimit (Manuali Nordik-Balltik për Pranimin),40 proceseve 

të orientuara nga produktet (output) dhe jo input-et për krahasimin e kualifikimeve 

(projekti ORION), mbështetjen për një numër projektesh harmonizimi në sektorin e arsimit 

dhe të punës (si për kualifikimet ashtu dhe për metodologjitë) dhe rritjen e 

bashkëpunimit në përgjithësi. Megjithëse këto politika janë parashikuar për arsimin dhe 

formimin pas-të mesmes, ato tani përfshijnë arsimin dhe formimin e lartë të mesëm, 

arsimin pas të mesmes dhe arsimin dhe formimin për të rriturit. Disa vende dhe 

institucione, si Agjencia Norvegjeze për Sigurimin e Cilësisë në Arsim (NOKUT), 

planifikojnë shtrirjen e këtyre politikave në të gjithë sistemin arsimor. 

Ky trend i mbështetur politikisht për bashkëpunimin rajonal në politikat e punës dhe 

arsimit vazhdon. Përveç marrëveshjeve për krijimin e një tregu të përbashkët pune (që 

nga viti 1982), vendet nordike kanë nënshkruar edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi për 

Arsimin e Mesëm të Lartë që mbulon arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe atë 

profesional. Në vitin 2019, Këshilli Nordik krijoi nismën për Bashkëpunimin Nordik me 

qëllim kthimin e rajonit në rajonin më të integruar dhe të qëndrueshëm në botë.41 

Lëvizshmëria e individëve që mund të studiojnë, udhëtojnë, punojnë dhe hapin biznese në 

vendet e njëri-tjetrit është thelbësore për këtë vizion që synon krijimin e rajonit të gjelbër, 

konkurrues, gjithëpërfshirës dhe të ndërlidhur.  

NordPlus (2018-2022) për shembull është iniciativa më e madhe brenda Këshillit Nordik të 

krijuar për të forcuar dhe zhvilluar bashkëpunimin arsimor nordik (në TNGJGJJ dhe të 

gjitha llojet e arsimit) dhe për të kontribuar në krijimin e një rajoni arsimor Nordik-Baltik. 42 

Rrjeti Nordik i të Nxënit për të Rritur u krijua më pas në kuadrin e së njëjtës iniciativë, dhe 

një nga qëllimet e tij është përmirësimi i aftësive bazë të përbashkëta dhe i politikave për 

zhvillimin e aftësive në nivel rajoni.43 Prandaj, bashkëpunimi rajonal fillimisht u 

përqendrua në njohjen e kualifikimeve të AL, por i shtyrë më tej nga migracioni i kohëve 

 
40 NORRIC, ''Nordic-Baltic Admission Manual'', aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transpare

ncy%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden. 
41Nordic Co-operation, ‘’Our Vision’’, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030. 
42 NordPlus, “Nordic and Baltic Cooperation”, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://www.nordplusonline.org/eng. 
43 NordPlus, “Nordic Network of Adult Learning”, aksesuar më 27 nëntor 2020, 

https://www.norden.org/en/information/nordic-network-adult-learning-nvl.  

https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transparency%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden
https://norric.org/nordbalt#:~:text=The%20Nordic%2DBaltic%20admission%20manual%20is%20a%20transparency%20and%20recognition,Lithuania%2C%20Norway%2C%20and%20Sweden
https://www.norden.org/en/declaration/our-vision-2030
https://www.nordplusonline.org/eng
https://www.norden.org/en/information/nordic-network-adult-learning-nvl
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të fundit dhe nevojat e tregut të punës, ai u përdor për një shumëllojshmëri aspektesh të 

tjera, si harmonizimi i kushteve dhe produkteve të kualifikimit, validimi, ri-kualifikimi dhe 

përmirësimi i aftësive, duke e kthyer rajonin nordik në një rajon model për rajonet e tjera 

në Evropë. Në të gjithë këtë, politikat e rajonit nordik mbetën të ngulitura fort në 

kornizën evropiane, që përdorin instrumentet (Korniza Evropiane e Kualifikimeve, Zona 

Evropiane Ekonomike dhe mjetet si Zona Evropiane e Arsimit të Lartë, klasifikimi ESCO 

dhe Rrjeti Evropian për Aftësitë Bazë) dhe bazën evropiane (p.sh. Konventa për Njohjen e 

Kualifikimeve që kanë të bëjnë me Arsimin e Lartë në Rajonin Evropian). Ky shembull, 

megjithatë, nxjerr në dritë nevojën për ekzistencën e vullnetit të fortë politik për 

bashkëpunim përtej sektorëve dhe kufijve. 

Të frymëzuar nga shembujt e bashkëpunimit rajonal të vendeve nordike dhe duke u 

mbështetur në përvojat e projekteve pilot ku janë përfshirë ekonomitë në rajonin e EJL, 

autorët kanë dalë me disa rekomandime që gjenden në kapitullin e fundit të Studimit të 

Fizibilitetit. 

 

Rezultatet e projektit TO REGOS dhe nevojat dhe përfitimet që rrjedhin nga 

standardet rajonale 

Projekti TO REGOS (15 mars 2019 deri më 14 maj 2021) përfshin gjashtë vende të Ballkanit 

Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë,* Mali i Zi, Republika e 

Maqedonisë së Veriut dhe Serbia) dhe synon të zhvillojë standardet rajonale të 

profesionit dhe standardet pasuese të kualifikimeve. Faza e parë e projektit ishte zhvillimi 

i një metodologjie për standardet rajonale të profesionit, pas së cilës u zhvilluan SRP-të 

për pesë profesione. Rezultatet e projektit për këtë fazë janë në vënë në dispozicion të 

publikut në faqen e internetit44 të projektit.  

Bazuar në SRP, secili prej vendeve të rajonit ka zhvilluar ose ka filluar procedurat për 

zhvillimin e standardeve të tyre kombëtare të profesionit. Në fazat e ardhshme, projekti 

do të analizojë mundësitë për standardet rajonale të kualifikimit, dhe rezultatet e analizës 

i gjeni të prezantuara në këtë studim. Qëllimet e përgjithshme të projektit TO REGOS, si 

rritja e bashkëpunimit midis biznesit dhe sektorit arsimor në nivel rajonal dhe kombëtar, 

mundësojnë ofrimin e informacionit të duhur për tregun e punës dhe sektorin arsimor. 

Nevojat e tregut të punës kundrejt arsimit janë në qendër të proceseve të standardizimit 

të kualifikimeve, pa marrë parasysh mënyrën e krijimit dhe organizimit të tyre në nivel 

institucional, kombëtar, ndër-vendor, rajonal ose ndër-rajonal, pasi kërkesat e tregut të 

punës, përsa i përket aftësive të nevojshme për të ndjekur profesione ose zanate të 

caktuara, zakonisht përkthehen në standarde profesionale që formojnë bazën për 

 
 

https://wba4wbl.com/about-to-regos-project/
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zhvillimin e (standardeve) kualifikimeve.45 Sidoqoftë, edhe sektori arsimor ka shumë për 

të ofruar në këmbim për profesionistët dhe punëdhënësit, pasi inovacioni dhe zhvillimi i 

profesionit vijnë rregullisht nga ekspertët e sistemit arsimor. Për më tepër, perspektiva e 

arsimit për standardizimin e kualifikimeve bëhet bashkë me zhvillimin e kompetencave, 

vlerave dhe qëndrimeve më transversale dhe ndër-disiplinore së bashku me zhvillimin 

personal të individëve, i cili, si pasojë, përmirëson punësueshmërinë, rrit perspektivat 

afatgjata të individëve në tregun e punës dhe krijon terrenin për të nxënit gjatë gjithë 

jetës. Prandaj, gjatë hartimit të standardeve të kualifikimit, është e rëndësishme që të 

mbahet parasysh karakteri shumëdimensional i standardeve të tilla mbi bazën e të cilave 

janë duke u zhvilluar edhe kualifikimet. 

Në procesin e standardizimit të profesioneve më të lëvizshme, si fuqia e kualifikuar 

punëtore në fushën e ndërtimit, kujdesit shëndetësor dhe turizmit, ku një numër i madh i 

punëtorëve të nevojshëm nuk mund të gjenden në nivel lokal, bashkëpunimi rajonal ka 

edhe më shumë rëndësi. Lëvizshmëria dhe ndërkombëtarizimi i bizneseve, punëtorëve 

dhe nxënësve (dhe së fundmi edhe i institucioneve arsimore) nxjerrin në pah edhe 

nevojat e sektorit të punës dhe arsimit për të zhvilluar standardet rajonale të 

kualifikimeve. Prandaj, standardet rajonale në arsim dhe formim për shumicën e 

profesioneve të lëvizshme, 'kanë kuptim' jo vetëm për sa i përket nevojës ekonomike dhe 

efekteve të bashkëpunimit rajonal, por edhe kur shikohen nga perspektiva e ofruesve të 

arsimit që merren me nxënës të lëvizshëm ose që janë vetë të lëvizshëm. 

Në këtë përpjekje, specifikat kombëtare mund të duken si faktor ndihmues, ndërsa, nëse 

shikohen nga një kënd tjetër, ato mund të kontribuojnë edhe në cilësinë e përgjithshme të 

standardeve. Me fjalë të tjera, në proceset e standardizimit, qëllimet kryesore duhet të 

mbeten gjithmonë të fokusuara te rritja e cilësisë. Prandaj, procesi i zhvillimit të 

standardeve rajonale ka vlerën e vet, të dukshme në procesin ndër-vendor të të nxënit. 

Sidoqoftë, për të krahasuar zhvillimin e një standardi të përbashkët rajonal të kualifikimit 

(SRK), është e nevojshme kryerja e një analize krahasuese të kornizave ligjore dhe 

institucionale kombëtare dhe rajonale në lidhje me zhvillimin e standardeve të 

kualifikimit. Domethënë, secili prej vendeve do të ketë specifikat e veta kur bëhet fjalë për 

mënyrën e zhvillimit të standardeve. Kjo do të paraqitet në kapitullin vijues. 

 
45Në këtë studim, termi 'kualifikim' kuptohet si në Rekomandimin e Këshillit për Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve që është: Kualifikimet janë rezultati zyrtar i një procesi vlerësimi dhe validimi nga një autoritet 

kompetent dhe që zakonisht marrin formën e dokumenteve të tilla si certifikatat ose diplomat. Ato 

përcaktojnë që një individ ka arritur rezultatet e të nxënit sipas standardeve të caktuara. Rekomandimi i 

Këshillit i datës 22 maj, 2017 për Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për të nxënit gjatë gjithë jetës dhe 

shfuqizimi i rekomandimit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 23 prill, 2008 për krijimin e 

Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për të nxënit gjatë gjithë jetës (2017 / C 189/03). Sidoqoftë, meqenëse 

për arsye të subsidiaritetit mbi politikat e arsimit dhe formimit, referimi tek standardizimi i kualifikimeve 

është njëherë i qartë dhe njëherë i nënkuptuar, dhe për këtë arsye ne këtu u referohemi njëherë 

kualifikimeve dhe njëherë standardeve të kualifikimeve. 
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Në fund të fundit, analiza e nevojave dhe përfitimeve që rrjedhin nga standardet e 

kualifikimeve rajonale mbështetet domosdoshmërisht në nevojat që lindin për shkak të 

rritjes së bashkëpunimit rajonal në disa sektorë dhe përfshirjes së disa profesioneve të 

caktuara, duke përfshirë nevojat e tregut të punës në të ardhmen. 

Standardet e kualifikimeve rajonale duhet t'i shërbejnë individëve, bizneseve dhe 

institucioneve që marrin pjesë në këtë bashkëpunim, dmth. ata duhet të mbështesin 

migrimin e fuqisë punëtore, të nxënësve, bizneseve dhe institucioneve (arsimore) me 

qëllim garantimin e cilësisë dhe eliminimin e pengesave të panevojshme, si dhe reagimin 

ndaj nevojave të parashikuara të tregut të ardhshëm të punës. Prandaj, analiza e nevojave 

dhe përfitimeve duhet të përfshijë pa diskutim mendimet e palëve të interesit. Rezultatet 

e anketës me palët e interesit janë paraqitur në Pjesën 3. 

Kjo është shpesh e vërtetë për një numër të madh dhe gjithnjë në rritje të profesioneve 

në rajone që kanë lidhje të përbashkëta social - ekonomike përtej nevojave të tregut të 

punës (ngjashmëritë gjuhësore dhe kulturore për shembull). Bazuar në shembullin nordik, 

mund të arrijmë në konkluzionin se bashkëpunimi rajonal shfrytëzohet më mirë nëse 

ekziston një politikë bashkëpunimi më koherente dhe më konsensuale në nivel rajonal, siç 

është rasti i Këshillit Nordik të Ministrave, që bazohet në nevojat dhe përfitimet e secilit 

anëtar. Në të njëjtën mënyrë, orientimi strategjik drejt bashkëpunimit rajonal në arsim 

dhe formim, midis ekonomive në Ballkanin Perëndimor, siç përcaktohet nga Strategjia e 

EJL 2020, siguron një terren të fortë për më shumë veprime në fushën e zhvillimit të 

standardeve rajonale të kualifikimeve. 

Në fund të fundit, kur SRK-të zhvillohen në vendet që marrin pjesë në zonën evropiane të 

bashkëpunimit dhe përpiqen të bëhen anëtare të BE-së, mund të jetë me vlerë përdorimi 

që në fillim të procesit i instrumenteve ekzistuese të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, 

i ESCO, ECVET, dhe i krahasimeve të tjera ndërkombëtare të kualifikimeve, pasi ato mund 

të garantojnë një qasje më të pajtueshme për zhvillimin e politikave dhe instrumenteve në 

lidhje me zhvillimin e kualifikimeve dhe, rrjedhimisht, për njohjen më të mirë të 

kualifikimeve.  



 

22 
 

PJESA 2. ANALIZA RAJONALE KOMBËTARE DHE 
KRAHASUESE E KORNIZËS LIGJORE DHE INSTITUCIONALE 
LIDHUR ME ZHVILLIMIN E KORNIZËS SË KUALIFIKIMEVE 

 

Kjo pjesë bën  një përmbledhje dhe një krahasim ndër-vendor të kornizave ekzistuese 

ligjore dhe institucionale për KKK-të në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë,* Mal i 

Zi, në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Serbi. Më tej ajo paraqet një analizë të 

kapaciteteve të krijuara tashmë në drejtim të zhvillimit të standardeve rajonale të 

kualifikimeve në përputhje me politikat përkatëse të kornizave të kualifikimit, si dhe disa 

informacione themelore në lidhje me të gjashtë vendet dhe përfitimet e tyre të 

mundshme reciproke nga SRK-të (në aspektin e migrimit të  punës dhe migrimit arsimor, 

bashkëpunimit rajonal, proceseve të integrimit evropian dhe të tjera). Kjo pjesë bazohet 

në rezultatet e Projektit TO REGOS dhe në veçanti, në Rezultatin 5. Transpozimi i 

standardeve të miratuara të profesioneve në standarde të kualifikimeve. 

 

Korniza ligjore dhe institucionale 

Tabela 4 krahason tiparet kryesore institucionale të KKK-së në gjashtë vendet e Ballkanit 

Perëndimor. Në këto gjashtë vende, ministritë përgjegjëse për arsimin janë përgjegjëse 

edhe për KKK-të, përveç Serbisë ku është themeluar Agjencia e Kualifikimeve dhe për 

Bosnjën dhe Hercegovinën ku Ministria e Çështjeve Civile është autoriteti koordinues në 

nivel shtetëror. Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç Shqipërisë dhe Bosnjës 

dhe Hercegovinës, është krijuar një organ përgjegjës për KKK-në. 

Tabela 4. Korniza ligjore dhe institucionale 

Vendet e 

Ballkanit 

Perëndimor 

Dokumenti i cili 

rregullon KKK-në 

Institucioni 

përgjegjës për KKK-

në 

Agjencia 

përgjegjëse 

për 

kualifikimet 

e AFP-së 

Organet 

përgjegjëse 

për 

kualifikimet 

Shqipëri Ligji për Kornizën 

Shqiptare të Kualifikimeve 

Ministria e Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë (për 

Arsimin e Lartë dhe 

Arsimin e Përgjithshëm) 

Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë (për AFP) 

Agjencia 

Kombëtare për 

AFP-në dhe 

Kualifikimet 

Komitetet 

Sektoriale 

Bosnjë dhe 

Hercegovinë 

Baza për Kornizën e 

Kualifikimeve në Bosnjë 

dhe Hercegovinë 

Ministria e Çështjeve 

Civile 

12 autoritete arsimore në 

B&H 

Agjencia e 

Arsimit 

Parashkollor, 

Fillor dhe të 

- 
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Vendet e 

Ballkanit 

Perëndimor 

Dokumenti i cili 

rregullon KKK-në 

Institucioni 

përgjegjës për KKK-

në 

Agjencia 

përgjegjëse 

për 

kualifikimet 

e AFP-së 

Organet 

përgjegjëse 

për 

kualifikimet 

Mesëm të Ulët  
 

Kosova* Ligji për Kualifikimet 

Kombëtare 

Ministria e Arsimit, 

Shkencës dhe 

Teknologjisë 

Autoriteti 

Kombëtar i 

Kualifikimeve 

 

- 

Mali i Zi Ligji për Kornizën 

Kombëtare të 

Kualifikimeve 

Ministria e Arsimit Qendra e AFP-së Këshilli i 

Kualifikimeve 

Komitetet 

Sektoriale 

Maqedonia e 

Veriut 

Ligji për Kornizën 

Kombëtare të 

Kualifikimeve 

Ministria e Arsimit dhe 

Shkencës 

Qendra e AFP-së Bordi i 

Maqedonisë 

për Kornizën e 

Kualifikimeve 

Komitetet 

Sektoriale 

Serbia Ligji për Kornizën 

Kombëtare të 

Kualifikimeve në 

Republikën e Serbisë 

Agjencia e Kualifikimeve Agjencia e 

Kualifikimeve 

Këshilli për 

Kornizën 

Kombëtare të 

Kualifikimeve 

të Serbisë 

Komitetet 

Sektoriale për 

Aftësi  

 

Përveç kësaj, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor e kanë rregulluar zbatimin e KKK-së 

duke miratuar një ligj specifik, me përjashtim të Bosnjës dhe Hercegovinës, ku Baza për 

Kornizën e Kualifikimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë është miratuar nga Këshilli i 

Ministrave. 

Sipas Inventarit të ETF-së për KKK-të dhe Inventarit të Cedefop për KKK-të, Korniza 

Shqiptare e Kualifikimeve (KSHK) u miratua me Ligjin Nr. 10247 për Kornizën Shqiptare të 

Kualifikimeve46 në vitin 2010 dhe u rishikua në vitin 2018 (Ligji Nr. 23-2018). Në B&H, një 

Komision Ndërsektorial propozoi Planin e Veprimit për zhvillimin dhe zbatimin e Kornizës 

së Kualifikimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë, i cili u miratua nga Këshilli i Ministrave të 

 
46 LIGJI Nr. 10247 “Për profesionet e rregulluara në Republikën  e Shqipërisë”, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-

rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf 

https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf
https://www.ufsh.org.al/content/uploads/2014/may/19/ligj-10171-date-22.10.2009-per-profesionet-e-rregulluara-ne-republiken-e-shqiperise.pdf


 

24 
 

Bosnjës dhe Herzegovinës në vitin 2015. Sipas Inventarit të ETF-së për KKK-të dhe Raportit 

të Referencimit me KEK, Korniza Kombëtare e Kualifikimeve në Kosovë* (Kosova* KKK) 

është miratuar në vitin 2008 me Ligjin Nr. 03/L-060 për Kualifikimet Kombëtare. Sistemi 

malazes i kualifikimeve rregullohet nga Akti për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe 

Rregullorja për përshkruesit e niveleve dhe nën-niveleve të kualifikimit. Korniza 

Maqedonase e Kualifikimeve është krijuar me Ligjin për Kornizën Kombëtare të 

Kualifikimeve dhe procesi i referencimit në nivelet e KEK-ut ka përfunduar në vitin 2016. 

Ligji për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve në Serbi (KKKS) është miratuar në vitin 

2018 dhe Raporti për referencimin e KKKS-së me KEK u miratua në muajin shkurt të vitit 

2020 si pjesë e procesit të pranimit në BE dhe si një nga objektivat e dokumenteve 

strategjike kombëtare. 

 

Metodologjia për zhvillimin e standardeve të kualifikimeve: analiza 

krahasuese e zhvillimit të standardeve të kualifikimeve 

Metodologjitë për zhvillimin e standardeve të kualifikimit ndryshojnë nga njëri vend në 

tjetrin në një sërë aspektesh. Një nga ndryshimet lidhet me shkallën e rregullimit nga 

legjislacioni të procedurave për zhvillimin e standardeve të kualifikimit, të përshkrimit të 

tyre nga metodologjitë që janë miratuar zyrtarisht nga autoritetet ose organet 

përgjegjëse, ose që janë rezultat i disa projekteve dhe janë ende në proces dakordimi dhe 

miratimi zyrtar. Përveç kësaj, ndryshime të tjera lidhen me  shkallën e mbështetjes së 

standardeve të kualifikimit në një analizë të plotë të tregut të punës që çon në miratimin e 

standardeve të profesionit që i paraprin zhvillimit dhe miratimit të standardeve përkatëse 

të kualifikimit, ose analiza e tregut të punës është e nënkuptuar në klasifikimin ekzistues 

të profesioneve. Për më tepër, ndryshimet lidhen edhe me llojin e institucioneve dhe 

organeve të përfshira në procesin e miratimit të standardeve të kualifikimit dhe 

ekzistencën përkatëse të organeve sektoriale dhe/ose organeve kombëtare të aktorëve 

përgjegjës për vendimmarrjen përfundimtare në lidhje me pozicionimin e kualifikimeve në 

kornizat e kualifikimeve. Dhe e fundit, ndryshimet lidhen edhe me mënyrën se si vendet e 

ndryshme i kanë përshkruar elementët e detyrueshëm të një standardi kualifikimi, siç 

paraqitet në Tabelën 11. 

Megjithëse në metodologjinë e asnjerit prej vendeve nuk është parashikuar në mënyrë të 

qartë mundësia e zhvillimit të një standardi kombëtar të kualifikimit bazuar në një 

standard rajonal kualifikimi të dakorduar që rrjedh nga një standard rajonal i profesionit, 

prapseprap supozohet se ekziston një marrëveshje e përbashkët midis palëve kryesore të 

interesit në rajon për t'u përfshirë në një eksperimentim të tillë të politik. 

Prandaj, ky studim shqyrton metodologjitë ekzistuese për zhvillimin e standardeve të 

kualifikimit duke synuar identifikimin e tipareve të përbashkëta, adresimin e pengesave të 

mundshme dhe propozimin e një kornize metodologjike për zhvillimin e standardeve 

rajonale të kualifikimit. Zhvillimi i standardeve rajonale të kualifikimeve nuk synon të 
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zëvendësojë metodologjitë dhe praktikat ekzistuese për zhvillimin e standardeve 

kombëtare të kualifikimeve, por të ofrojë një shteg të mundshëm për të gjitha vendet për 

të hartuar një standard kombëtar kualifikimi duke përdorur një bazë të përbashkët të 

shprehur në standardin rajonal të kualifikimit. 

Standardet e kualifikimeve në Shqipëri, si standarde të kualifikimeve profesionale 

shërbejnë si bazë për zhvillimin e skelet kurrikulave kombëtare për atë kualifikim. Sipas 

Inventarit të Cedefop për KSHK-të, 'zbatimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK) 

konsiderohet si një mjet për qeverisjen e fortë të tregut të punës dhe të sistemeve të 

kualifikimit' dhe objektivat e politikës përfshijnë rishikimin e kualifikimeve dhe kurrikulave 

ekzistuese bazuar në kualifikimet dhe standardet e KSHK-së si dhe krijimin e komiteteve 

sektoriale. Sipas Ligjit Shqiptar për AFP-në, kualifikimet profesionale bazohen në 

standardet përkatëse të profesioneve dhe në standardet e kualifikimit profesional dhe 

përshkruhen duke iu referuar rezultateve të të nxënit. Sipas Inventarit të ETF-së për KKK-

në në Shqipëri, Agjencia Kombëtare e AFP-së dhe Kualifikimeve zhvillon përshkrimet e 

profesioneve dhe përshkrimet e kualifikimeve për të gjitha kualifikimet në Listën 

Kombëtare të kualifikimeve profesionale. Kjo bëhet duke përshkruar vendet e punës 

(detyrat dhe përgjegjësitë), mallrat dhe shërbimet e prodhuara, nivelin e aftësive dhe 

specializimin, etj. Lista Kombëtare e profesioneve përdoret për qëllime statistikore dhe 

për të lehtësuar dialogun midis tregut të punës dhe sektorit të arsimit dhe formimit. 

Agjencia Kombëtare e AFP-së dhe Kualifikimeve është përgjegjëse për mbajtjen e 

Katalogut Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale dhe për konsultimin me palët e 

interesit për zhvillimin, zbatimin dhe rishikimin e procedurave për përfshirjen e 

kualifikimeve në KSHK si dhe për zhvillimin e kurrikulave kombëtare për kualifikimet 

profesionale.47 Sidoqoftë, mungon informacioni më i detajuar në lidhje me metodologjinë 

e përdorur për zhvillimin e standardeve të kualifikimit, i disponueshëm për publikun në 

gjuhën angleze. 

Sa i takon Bosnjës dhe Hercegovinës, sipas Inventarit të ETF-së për KKK-të, është vënë re 

mungesa në nivel kombëtar e një regjistri ose baze të dhënash për kualifikimet dhe e një 

metodologjie të dakorduar për zhvillimin e kualifikimeve ose të standardeve të 

kualifikimeve. Sidoqoftë, ekzistojnë shembuj të projekteve, në kuadrin e të cilëve janë 

zhvilluar standarde pilot të kualifikimeve (projekti EU VET, projekti i financuar nga BE 

'Korniza e Kualifikimeve për Të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës') dhe Agjencia për Arsimin Para-

shkollor, Fillor dhe të Mesëm të Ulët,48 është përgjegjëse 'për zhvillimin e kurrikulave 

mësimore dhe të standardeve të profesionit'. Sipas Inventarit të ETF-së për KKK-të, rreth 

43% e kualifikimeve më të njohura në nivelet 3 dhe 4 bazohen në rezultatet e të nxënit që 

 
47“About the National Agency for VET and qualifications”, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network/centre=519.  
48 APOSO, aksesuar më 27 nëntor 2020, https://aposo.gov.ba/en/.  

https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network/centre=519
https://aposo.gov.ba/en/
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janë një element i detyrueshëm dhe një kërkesë për çdo kualifikim që do të bëhet pjesë e 

kornizës së kualifikimeve. 

Metodologjia për zhvillimin e standardeve të kualifikimeve në Kosovë* përfshin analizën e 

tregut të punës të paraqitur në standardet përkatëse të profesionit që përdoren për 

zhvillimin e kualifikimeve të AFP-së të bazuara në rezultatet e të nxënit. Standardet e 

profesionit janë përshkrimet e detyrave dhe përgjegjësive të pritshme të punës në një 

profesion të caktuar. Rezultatet e të nxënit brenda standardeve të miratuara të 

kualifikimit janë njësia matëse e arritjeve të vlerësuara të të nxënit. Standardet e 

profesionit janë pika fillestare për zhvillimin e kurrikulave dhe vlerësimin për kualifikimet e 

AFP-së të bazuara në rezultate dhe për programet e bazuara në kompetenca. KKK ka 

strukturë dhe përshkrues të nivelit të bazuar në rezultatet e të nxënit, si dhe kualifikime 

modulare. Disa programe të AFP-së tashmë janë lidhur me kualifikimet, kryesisht në 

nivelet 3 dhe 4 të KKK-së. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve është organi përgjegjës për 

miratimin e kualifikimeve të propozuara për t'u përfshirë në KKK.49 

Në Malin e Zi, zhvillimi i kualifikimeve (nivelet 1-5) përfshin zhvillimin e standardit 

profesional, arsimor ose shtesë dhe zhvillimin e standardit të kualifikimit. Standardi i 

kualifikimit zhvillohet bazuar në një standard profesional, arsimor ose standard tjetër. Një 

program arsimor, një program i posaçëm arsimor ose programe të tjera zhvillohen bazuar 

në një standard kualifikimi, pas përfundimit të të cilit një nxënës arrin kualifikimin 

përkatës (nivel arsimor, kualifikim profesional ose plotësues). Për secilin nga 15 sektorët e 

kualifikimit, të parashikuar nga Ligji për Kornizën e Kualifikimeve Malazeze, Këshilli i 

Kualifikimeve është organi përgjegjës për zhvillimin dhe vendosjen e kualifikimeve në 

Kornizë dhe përmirësimin e sistemit të kualifikimeve. Këshilli i Kualifikimeve miraton 

përshkrimin e kualifikimeve bazë (me rezultatet e të nxënit, vlerësimet e nevojave të 

tregut të punës dhe krahasueshmërinë ndërkombëtare), standardet e profesionit dhe 

standardet e kualifikimit. Këshilli i Kualifikimeve merr vendime për përshtatjen e 

kualifikimeve ekzistuese me qëllim pozicionimin e tyre në Kornizën e Kualifikimit, 

përcakton kriteret për emërimin e anëtarëve të komiteteve sektoriale, miraton udhëzime 

dhe direktiva për punën e komiteteve sektoriale, koordinon punën e tyre dhe merr 

vendime në lidhje me propozimet e tyre, miraton vendimin për krijimin e komiteteve 

sektoriale, vendos për përcaktimin e nën-sektorëve dhe fushave brenda një sektori të 

kualifikimit sipas propozimit të komiteteve sektoriale. Zhvillimi i standardeve të 

kualifikimit filloi me miratimin e Ligjit për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve dhe të 

akteve të ndryshme nënligjore50 që përcaktojnë procedurat për zhvillimin e kualifikimeve 

 
49 AKKS, aksesuar më 27 nëntor, 2020,  https://akkks.rks-gov.net/en/nqa/about-us  
50 “The Rulebook on descriptors for qualification levels and sub-levels”, “The Rulebook on procedures for 

developing qualifications form level I to level V”, “The Rulebook on procedures for developing qualifications 

form level VI to level VIII”, “The Guidelines for sectoral commissions”, “The Guidelines for qualifications 

development (levels 1-5),” “The Methodology for assigning codes to qualifications, and the Methodology for 

 

https://akkks.rks-gov.net/en/nqa/about-us
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dhe pozicionimin e tyre në nivelet e Kornizës së Kualifikimeve të Malit të Zi. Standardet e 

kualifikimeve përcaktojnë rezultatet e të nxënit dhe i lidhin ato me detyrat kryesore në 

standardet përkatëse të profesionit. Programet arsimore për arsimin profesional 

zhvillohen duke përdorur standardet e profesionit dhe standardet e kualifikimit. 

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas Ligjit për Kornizën e Kualifikimeve të 

Maqedonisë, 'kualifikimet profesionale përmbajnë kompetencat profesionale nga një ose 

më shumë standarde të profesionit'. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në 

bashkëpunim me Qendrën e AFP-së, është përgjegjëse për zhvillimin e metodologjisë për 

përgatitjen e standardeve të profesionit dhe për të propozuar zhvillimin e standardeve të 

kualifikimit dhe standardeve të profesionit në përputhje me tregun e punës. Metodologjia 

për zhvillimin e kualifikimeve përshkruhet në Procedurën për Zhvillimin e Kualifikimeve 

dhe metodologjia për përfshirjen e kualifikimeve të reja ose të rishikuara në Kornizën 

Maqedonase të Kualifikimeve është përshkruar në Metodologjinë për përfshirjen e 

kualifikimeve në Kornizën Maqedonase të Kualifikimeve. Sipas Ligjit për Arsimin dhe 

Formimin Profesional, Qendra e AFP-së është përgjegjëse për propozimin e kualifikimeve 

kombëtare dhe standardeve të profesionit në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

Komitetet Sektoriale të Kualifikimeve analizojnë situatën dhe nevojat e tregut të punës, 

identifikojnë nevojat për të gjitha llojet e kualifikimeve në përputhje me kërkesat e tregut 

të punës dhe shoqërisë në tërësi si dhe përgatisin profilet bazë të kualifikimeve. Bordi 

Kombëtar për Kornizën e Kualifikimeve Maqedonase, bazuar në rekomandimin e 

Këshillave Sektoriale të Kualifikimeve, miraton vendime për përfshirjen e kualifikimeve në 

Kornizën Maqedonase të Kualifikimeve.51 

Standardet e kualifikimeve në Serbi janë baza për zhvillimin e programeve arsimore për 

përftimin e kualifikimeve në të gjitha nivelet e arsimit. Metodologjia për zhvillimin e 

standardeve të kualifikimit nuk është zhvilluar ende. Sidoqoftë, ajo bazohet në analizën e 

tregut të punës dhe përfshirjen e palëve të interesit.52 Sipas Raportit për Referencimin e 

 
placing qualifications to the National Qualifications Framework”, “The Methodology for modularisation and 

credit valuation of educational programmes in vocational education”. In “Referencing the Montenegrin 

Qualifications Framework to the European Qualifications Framework for Lifelong Learning and the 

Qualifications Framework for the European Higher Education Area” (Montenegro Ministry of Education, 2014), 

aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Mont

enegro_2014.pdf. 

 
51 “EQF Referencing Report of the Macedonian Qualifications Framework and Self‐Certification to the 

Qualifications Framework of the European Higher Education Area”, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/EQF_Report_Macedo

nia_2016_667973.pdf. 
52 National Qualifications Framework in the Republic of Serbia, “About qualification standard”, aksesuar më 27 

nëntor, 2020, 

 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/EQF_Report_Macedonia_2016_667973.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/yugoslav_republic_of_macedonia/EQF_Report_Macedonia_2016_667973.pdf
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Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të Republikës së Serbisë në Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve për Të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës dhe të Vetë-Certifikimit në Kornizën e 

Kualifikimeve të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë, "zhvillimi i kualifikimit duhet të jetë 

në përputhje me standardin përkatës të profesionit, duke përdorur metodat e 

përshtatshme për analizimin e vendeve të punës, dhe bazuar në të, duke përcaktuar 

rezultatet e të nxënit duke përdorur instrumente taksonomike për të klasifikuar njohuritë, 

aftësitë, zotësitë dhe qëndrimet brenda secilës kompetencë profesionale". Iniciativa për 

zhvillimin dhe miratimin e standardeve për një kualifikim të ri mund të paraqitet nga 

Komiteti Sektorial i Aftësive, Këshilli për Arsimin Profesional dhe Arsimin për të Rriturit, 

Këshilli Kombëtar i Arsimit, Këshilli Kombëtar për Arsimin e Lartë, Shërbimi Kombëtar i 

Punësimit, një institucion i arsimit të lartë, një organ shtetëror dhe një entitet tjetër juridik 

(një kompani, Organizator i Njohur Publikisht i Aktiviteteve të Arsimit për të Rriturit, etj.). 

Iniciativa i paraqitet Agjencisë së Kualifikimeve, e cila e përcjell iniciativën në fjalë së 

bashku me studimin shoqërues në Komitetin përkatës Sektorial të Aftësive. Nëse 

konstaton se iniciativa është e arsyetuar, Komiteti Sektorial i Aftësive vendos për 

zhvillimin e standardeve të kualifikimit dhe kërkon nga Agjencia të hartojë propozimin për 

standardin e kualifikimit. Brenda 60 ditëve, Agjencia e Kualifikimeve zhvillon një standard 

kualifikimi dhe ia paraqet atë Këshillit të KKK-së, i cili harton propozimin për standardin 

dhe e paraqet atë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik (MASHZHT) 

për miratim. Kjo e fundit miraton një akt për aprovimin e standardit të kualifikimit, i cili 

botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës Serbe dhe hidhet në nën-regjistrin e 

kualifikimeve kombëtare dhe në nën-regjistrin e standardeve të kualifikimit. Agjencia e 

Kualifikimeve e harton propozimin për një standard të caktuar bazuar në të dhënat e 

paraqitura në propozimin fillestar për standardin e kualifikimit  dhe në studimin 

shoqërues, dhe gjatë procesit të hartimit mund të konsultohet me ekspertë në fushën e 

kualifikimit të propozuar ose të formojë një ekip ekspertësh. 

Në përfundim të analizës krahasuese në lidhje me zhvillimin e standardeve të 

kualifikimeve, praktikat e zakonshme që mund të shkëmbehen me të gjitha vendet e 

rajonit identifikohen si më poshtë: 

• Të gjitha vendet synojnë të hartojnë kualifikimet e përftuara në sistemin e tyre të 

AFP-së bazuar në vlerësimin e nevojave dhe kërkesave të tregut të punës. 

Prandaj, në të gjitha vendet, zhvillimi i standardeve të kualifikimit është i përfshirë 

në analizën e tregut të punës. Dallimi midis tyre ka të bëjë me vendimin për 

përfshirjen ose jo të standardeve të profesionit si një hap i detyrueshëm në 

procedurat për zhvillimin e një standardi kualifikimi të AFP-së.53 

 
http://noks.mpn.gov.rs/en/about-qualification-standard/  
53 Vendet që i kanë përcaktuar standardet e tyre të profesionit si një hap të detyrueshëm në procedurat për 

zhvillimin e standardeve të kualifikimit të përftuara në AFP: Shqipëria, Kosova,* Mali i Zi, Republika e 

Maqedonisë së Veriut. 

http://noks.mpn.gov.rs/en/about-qualification-standard/
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• Iniciativa për zhvillimin e standardit të kualifikimeve mund të vijë, në parim, nga 

institucione të ndryshme. Sidoqoftë, të gjitha vendet kanë agjenci që mund të 

konsiderohen si institucionet përgjegjëse që garantojnë përdorimin e standardeve 

të kualifikimeve të përftuara në AFP si bazë për zhvillimin e kurrikulave.54 Ata ose e 

inicojnë zhvillimin e një standardi kualifikimi ose e aprovojnë atë. Prandaj, 

agjencitë përgjegjëse për AFP-në konsiderohen si aktorët më të rëndësishëm në 

procesin e zhvillimit të standardeve rajonale të kualifikimit. 

• Të gjitha vendet kanë identifikuar disa elementë të detyrueshëm në modelet e 

tyre kombëtare të standardeve të kualifikimit. Megjithëse nganjëherë emërtohen 

ndryshe, ata përdorin koncepte pak a shumë të ngjashme për të përshkruar 

kualifikimet. Analiza krahasuese e elementeve të standardeve kombëtare të 

kualifikimeve, e paraqitur në këtë studim, është përdorur si bazë për të 

identifikuar dhe propozuar elementet thelbësore minimale të standardeve 

rajonale të kualifikimeve. 

Bazuar në analizën e mësipërme, fushat më sfiduese që mund të pengojnë zhvillimin e një 

standardi rajonal të kualifikimit janë si më poshtë: 

• Disa vende i kanë përcaktuar standardet e profesionit si një hap i detyrueshëm në 

procedurat e tyre për zhvillimin e një standardi të kualifikimit të përftuar në AFP. 

Kjo do të thotë që një kualifikim nuk mund të zhvillohet duke përdorur 

drejtpërdrejt një standard rajonal të profesionit ose ndonjë analizë tjetër të tregut 

të punës, përveç standardeve kombëtare të profesionit. Sidoqoftë, këtu mund të 

supozohet se një standard rajonal i profesionit fillimisht dakordohet në nivel 

rajonal dhe më pas validohet nga vetë vendet me modifikime të vogla të 

mundshme duke e përshtatur atë me rregulloret kombëtare në mënyrë që të 

bëhet ‘kombëtar’. Prandaj, siç është paraqitur në Diagramin "Zhvillimi dhe miratimi 

i standardeve rajonale të kualifikimit", pas dakordimit të një standardi rajonal midis 

partnerëve, duhet të fillojë puna për zbatimin e dy procedurave paralele: njëra që 

ka të bëjë me miratimin e standardit kombëtar të profesionit duke e modifikuar 

paksa standardin rajonal të profesionit, dhe procedura e dytë për zhvillimin e 

standardit rajonal të kualifikimit dhe përkthimin e tij në standardin kombëtar të 

kualifikimit. Sidoqoftë, kjo mund të jetë e vështirë sa i takon efikasitetit të 

procedurës për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit dhe miratimin 

pasues të standardeve përkatëse kombëtare të kualifikimit që merr parasysh 

ngarkesën e punës për zhvillimin e tyre, koordinimin e procesit në nivel rajonal dhe 

kohëzgjatjen e procedurave për miratimin në nivel kombëtar.  

 
54 Ekonomitë që kanë agjenci përgjegjëse vetëm për AFP-në: Shqipëria, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së 

Veriut. 
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• Standardet rajonale të kualifikimit nuk janë parashikuar nga legjislacioni, 

metodologjitë, procedurat ose ndonjë dokument tjetër politik në asnjërin prej 

vendet. Në sistemet ku eksperimentimi i politikave mund të justifikohet vetëm 

nëse përcaktohet qartë në dokumentet përkatëse politike, kjo mund të pengojë, 

ose të paktën të ngadalësojë, angazhimin e nevojshëm nga aktorët më të 

rëndësishëm në proces për miratimin përfundimtar të standardeve kombëtare të 

kualifikimeve që lindin nga standardet rajonale të kualifikimeve. 

• Metodologjitë për zhvillimin e standardeve të kualifikimit ndryshojnë sa i takon 

shkallës së rregullimit të procedurave për zhvillimin e standardeve të kualifikimit 

me anën e legjislacionit ose përshkrimit të tyre nga metodologji të rrepta. Përveç 

kësaj, edhe statusi i këtyre metodologjive ndryshon në mënyrë të barabartë. Në 

disa vende, metodologjia është miratuar zyrtarisht nga autoritetet ose organet 

përgjegjëse, në disa të tjera metodologjia është rezultat i një projekti dhe ende 

nuk është miratuar nga autoritetet e caktuara.55 

• Në shumicën e vendeve ekzistojnë organe të ndryshme që zakonisht janë pjesë e 

agjencive përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose të gjitha kualifikimet dhe që, në parim, 

janë përgjegjëse edhe për të vlerësuar nëse është e arsyeshme të zhvillohet një 

standard i caktuar kualifikimi apo jo.56 Anëtarët e këtyre organeve janë zakonisht 

ekspertë në sektor, por puna për zhvillimin e kualifikimeve nuk është puna e tyre 

parësore dhe as me kohë të plotë dhe për këtë arsye, nuk janë domosdoshmërisht 

me përvojë dhe as të informuar drejtpërdrejt në lidhje me iniciativat më të fundit, 

si për shembull iniciativa për krijimin e kornizave të kualifikimeve me bazë rajonale. 

Kjo është një sfidë dhe një risk që duhet të adresohet, me qëllim përfshirjen në 

kohë të këtyre organeve në proces dhe sigurimin e mbështetjes së tyre të plotë në 

eksperimentimin e politikave me standardet rajonale të kualifikimit. 

• Klasifikimi i kualifikimeve sipas sektorëve të AFP-së mund të jetë i vështirë për 

faktin se jo të gjitha vendet përdorin të njëjtën metodologji për klasifikimin e 

kualifikimeve sipas fushave të arsimit dhe formimit. Kjo mund të jetë po kaq e 

 
55 Në Shqipëri dhe Kosovë* nuk ka informacion më të hollësishëm në dispozicion në gjuhën angleze në 

lidhje me metodologjinë për zhvillimin e standardeve të kualifikimeve. Në Bosnjë dhe Hercegovinë 

metodologjia është zhvilluar si rezultat i një projekti dhe është miratuar nga Bordi Drejtues i APOSO 

(Agjencia për Arsimin para-shkollor, Fillor dhe Të Mesëm të Ulët). Në Malin e Zi, metodologjia është 

përshkruar nga rregullore shumë të hollësishme si procedurat për zhvillimin dhe miratimin e kualifikimeve 

dhe është botuar në Fletoren Zyrtare. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut metodologjia është miratuar 

nga Bordi Kombëtar për Kornizën Maqedonase të Kualifikimeve. 
56 Këto organe janë si më poshtë, siç renditen në Tabelën 4: Këshilli për Kualifikimet dhe Komitetet 

Sektoriale në Malin e Zi; Bordi i Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe Komitetet Sektoriale në 

Republikën e Maqedonisë së Veriut, Këshilli për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve të Serbisë dhe 

Komitetet Sektoriale të Aftësive në Serbi. 
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vështirë edhe në vendet ku është krijuar një strukturë institucionale më komplekse 

për të mbështetur zhvillimin dhe miratimin e standardeve të kualifikimit që është 

një strukturë që përfshin organe sektoriale siç janë komitetet sektoriale ose 

këshillat sektorialë të aftësive që janë përgjegjës për vlerësimin e standardeve të 

propozuara të kualifikimeve. Më konkretisht, nëse propozimet për standardet 

rajonale të kualifikimeve njihen si propozime që i përkasin sektorëve të ndryshëm 

në vendet e përfshira në proces, mund të ketë një tendencë për t'i dhënë më 

shumë theks njësive të rezultateve të të nxënit që i përkasin sektorëve të 

ndryshëm të cilat, për pasojë, mund të rrezikojnë qëllimin për arritjen e një 

marrëveshjeje në nivel rajonal. 

Duke patur parasysh praktikat e zakonshme të identifikuara si dhe fushat më sfiduese të 

renditura më sipër, ky Studim propozon disa hapa konkretë që duhen ndjekur për 

zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimeve. Këto propozime janë paraqitur në 

pjesën e katërt të këtij studimi. 

 

Kornizat e kualifikimeve 

Kornizat kombëtare të kualifikimeve zakonisht i përshkruajnë kualifikimet në të gjitha 

nivelet e arsimit dhe formimit për sa i përket strukturave të kualifikimit, ngarkesës së 

punës, rezultateve të të nxënit dhe sigurimit të cilësisë. Prandaj, ato përdoren shpesh për 

të krahasuar kualifikimet brenda vendit por edhe midis vendeve, gjë që luan një rol të 

rëndësishëm për rritjen e transparencës së sistemeve të kualifikimit. KKK-të në gjashtë 

vendet e Ballkanit Perëndimor janë të ngjashme dhe kanë pak ndryshime. Kjo mund të 

shërbejë si një bazë e mirë për zhvillimin e një modeli rajonal për standardet e 

kualifikimeve. Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, kualifikimet janë pozicionuar në 

tetë nivele, disa prej tyre kanë edhe nënnivele. Vetëm disa vende, si Shqipëria, Kosova* 

dhe Maqedonia e Veriut kanë kualifikime në nivelin 5. 

Shqipëria 

Përshkruesit e niveleve të KSHK-së janë përkufizuar në aspektin e rezultateve të të nxënit. 

KSHK është e hapur për të gjitha llojet e kualifikimeve por, ndërsa kualifikimet formale 

mund të përfshihen në KSHK bazuar në procedurat ekzistuese për akreditimin dhe 

sigurimin e cilësisë, përfshirja e kualifikimeve për të nxënit gjatë gjithë jetës kërkon kritere 

dhe procedura të posaçme të rregulluara në një akt nënligjor.57 Shqipëria është anëtare e 

Grupit Këshillimor të KEK-ut. Korniza Shqiptare e Kualifikimeve nuk është referencuar 

ende në KEK por është në proces e sipër. 

 
57"Albanian Qualifications Framework. European Inventory on NQF 2018" (Cedefop, 2019), aksesuar më 27 

nëntor, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf.  

https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf
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Tabela 5 Kualifikimet e AFP - Shqipëri58 

Kualifikimet profesionale  

Kualifikimet e të 

nxënit gjatë gjithë 

jetës 

Niveli i 

KKK-së 
KEK 

Programi i studimit pas të mesmes i tipit profesional  

Programi i studimit profesional jo-universitar pas 

arsimit të mesëm 

Certifikatë profesionale 

Kurse ndërmjetëse lidhëse 

(certifikatë) 

Kurse specializimi bazuar 

në kërkesat profesionale 

KKK 5 KEK 5 

Diploma e maturës profesionale shtetërore 

(programi i shkollës së mesme profesionale) 

Certifikatë profesionale (program studimi 

katërvjeçar për teknikë / menaxherë të mesëm) 

Certifikatë profesionale (program dyvjeçar për 

teknikë/ menaxherë të mesëm) 

Certifikatë profesionale (program njëvjeçar për 

teknikë / menaxherë të mesëm) 

Certifikatë profesionale (programi i praktikës 

profesionale/ çirakërisë) 

Kurse ndërmjetëse lidhëse  

Kurse të formimit 

profesional 

Kurse specializimi bazuar 

në kërkesat profesionale 

KKK 4 KEK 4 

Certifikatë profesionale (program trevjeçar për 

punëtorë të kualifikuar) 

Certifikatë profesionale (program njëvjeçar për 

punëtorë të kualifikuar) 

Certifikatë profesionale (programi i praktikës 

profesionale/ çirakërisë) 

Kurse të formimit 

profesional 

Kurse specializimi bazuar 

në kërkesat profesionale 

KKK 3 KEK 3 

Certifikatë profesionale (program dyvjeçar për 

punëtorë gjysmë të kualifikuar) 

Kurse të formimit 

profesional 

 

KKK 2 KEK 2 

 

Bosnjë dhe Hercegovinë 

Përshkruesit e niveleve të Kornizës së Kualifikimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë janë 

përkufizuar në aspektin e rezultateve të të nxënit. Bosnja dhe Hercegovina është anëtare 

e Grupit Këshillimor të KEK-ut. Korniza e Kualifikimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë është 

prezantuar para KEK-ut, por Raporti i Referencimit nuk është botuar ende. 

 
58"Albanian Qualifications Framework. European Inventory on NQF 2018" (Cedefop, 2019), aksesuar më 27 

nëntor, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf 

https://www.cedefop.europa.eu/files/albania_-_european_inventory_on_nqf_2018.pdf
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Arsimi dhe Formimi Profesional në Bosnjë dhe Hercegovinë është i ndarë në dy lloje: 

1. Arsimi dhe formimi profesional katërvjeçar 

2. Arsimi dhe formimi profesional trevjeçar 

 

Tabela 6: Kualifikimet e AFP - Bosnjë dhe Hercegovinë59 

Kualifikimet profesionale / 

profesionale 

Përshkrimi i nivelit të 

kualifikimit 

Niveli i 

KKK-së 

Niveli i 

KEK-ut 

Arsimi pas të mesmes - Mjeshtër 

Zejtar 

Programi zakonisht zgjat një vit dhe 

është përshtatur për nevojat e të 

rriturve - personave të punësuar. 

Kërkesa për hyrje: shkollë tre-vjeçare 

AFP dhe të paktën dy vjet përvojë pune 

në këtë fushë. 

Në kantone në shkollat e AFP në 

Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës 

dhe në Rrethin e Brčko, Bosnjës dhe 

Hercegovinës ofrojnë arsim dhe 

formim dhe kryejnë vlerësime. Pas 

përfundimit të suksesshëm të këtij 

programi nxënësve u jepet Certifikata 

Mjeshtër Zejtar nga shkolla ose Dhoma 

e Zejtarisë. Në Republikën Srpska 

Ministria e Industrisë, Energjisë dhe 

Minierave është autoriteti përgjegjës 

për këtë lloj kualifikimi. 

KKK 5 KEK 5 

Arsimi pas të mesmes - Specialist 

Programi zakonisht zgjat një vit dhe 

ofrohet si arsim me kohë të pjesshme. 

Kërkesa për hyrje: shkollë tre-vjeçare 

AFP dhe të paktën një vit përvojë pune 

në këtë fushë. 

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij 

programi, nxënësve u jepet Certifikata  

e Specialistit nga shkollat e AFP-së. 

KKK 5 KEK 5 

 
59 Decision on the Adoption of the Qualifications Framework in Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of 

Bosnia and Herzegovina, Nos. 31/11, 39/12), aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/okvir/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf;  dhe Decision on Adoption 

of the Action Plan for development and implementation of the Qualifications Framework in Bosnia and 

Herzegovina for the period 2014-2020 (Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, No 28/15), aksesuar më 27 

nëntor, 2020 http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/FAaZ4BuUFtA= .  

http://www.cip.gov.ba/images/pdf/okvir/Nacionalni_kvalifikacijski_okvir_bos.pdf
http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/FAaZ4BuUFtA
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Kualifikimet profesionale / 

profesionale 

Përshkrimi i nivelit të 

kualifikimit 

Niveli i 

KKK-së 

Niveli i 

KEK-ut 

Arsimi dhe formimi profesional, 

kohëzgjatje katërvjeçare 

Ky kualifikim mund të merret përmes 

AFP-së fillestare ose Arsimit dhe 

Formimit të Vazhdueshëm Porfesional 

(arsimi dhe formimi për të rritur). 

Qëllimi është përvetësimi i njohurive 

dhe aftësive specifike. Kurrikulat 

modulare miratohen nga autoritetet 

përgjegjëse të arsimit. Kurrikula e 

përbashkët bërthamë për lëndët e AFP-

së mungon. 

Kërkesa për hyrje: Arsimi bazë. 

Avancimi: Drejt ciklit të parë të arsimit 

të lartë, ose në arsimin për përgatitjen 

e specialistëve (me përfundimin e 1 viti 

përvojë pune në një fushë specifike). 

KKK 4 KEK 4 

Arsimi dhe Formimi Profesional, 

kohëzgjatje trevjeçare 

Ky kualifikim mund të merret përmes 

AFP-së fillestare ose Arsimit dhe 

Formimit të Vazhdueshëm Porfesional 

(arsimi dhe formimi për të rritur). 

Qëllimi është përvetësimi i njohurive 

dhe aftësive specifike. Kurrikulat 

modulare miratohen nga autoritetet 

përgjegjëse për arsimin. Kurrikula e 

përbashkët bërthamë për lëndët e AFP-

së mungon. Vëmendje për të nxënit 

nëpërmjet punës/ praktikën 

profesionale. 

Kërkesa për hyrje: Arsimi bazë. 

Avancimi: Drejt arsimimit për mjeshtër 

zejtar (pas 2 vjet përvojë pune në një 

fushë të veçantë). 

KKK 3 KEK 3 
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Kosova* 

KKK përbëhet nga 8 nivele të kualifikimeve. Përshkruesit e niveleve janë të përkufizuara 

në aspektin e rezultateve të të nxënit, duke i klasifikuar ato në njohuri, aftësi dhe 

kompetenca më të gjera (autonomia dhe përgjegjësia). Kosova* është anëtare e Grupit 

Këshillimor të KEK-ut. Korniza Kombëtare e Kualifikimeve të Kosovës* është referencuar 

me KEK në vitin 2016 dhe Raporti i Referencimit është publikuar. 

 

Tabela 7: Kualifikimet e AFP - Kosovë*60 

Kualifikimet profesionale  
Përshkrimi i nivelit të 

kualifikimit 

Niveli i 

KKK-së 

Niveli i 

KEK-ut 

AFP pas të mesmes (Specialist, 

Trajner, Menaxher) 

- Diploma e ofruesve zyrtarë 

- Certifikatat e ofruesve 

joformalë 

Niveli 5 parashikon kualifikimet 

akademike dhe ato profesionale 

(formale dhe joformale) që 

pozicionohen midis arsimit të mesëm 

të lartë dhe arsimit të lartë. Sidoqoftë, 

aktualisht kualifikime të tilla nuk 

ofrohen. 

KKK 5 KEK 5 

Punëtor i Kualifikuar, Mbikëqyrës 

- Certifikatë e maturës në 

lëndët profesionale 

- Diplomë e arsimit 

profesional 

Përgatitja për avancimin drejt arsimit të 

lartë dhe/ ose hyrja në tregun e punës. 

Kualifikimi i maturës i marrë me 

përfundimin e arsimit të mesëm formal 

të përgjithshëm dhe profesional, 

certifikatat e marra pas përfundimit të 

arsimit të mesëm formal profesional 

dhe certifikatat e marra pas 

përfundimit të kurseve të shkurtra të 

trajnimit të ofruara nga ofruesit 

joformalë të AFP-së. 

KKK 4 KEK 4 

 Punëtor gjysëm i kualifikuar 

- Certifikatë e arsimit 

profesional 

- Certifikatë e ofruesve 

joformalë të AFP-së 

Përgatitja për hyrjen në tregun e punës 

të të rinjve dhe të rriturve. 

Kualifikimet e marra pas përfundimit të 

dy viteve të arsimit të mesëm 

profesional formal dhe certifikatat e 

marra pas përfundimit të kurseve të 

shkurtra të trajnimit të ofruara nga 

ofruesit joformalë të AFP-së. 

KKK 3 KEK 3 

 
60 “The EQF Referencing report of the Kosovo* NQF for General Education, VET and Higher Education” (AKKS, 

2016), aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf . 

https://akkks.rks-gov.net/uploads/kosovo_eqf_referencing_report_2016.pdf
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Kualifikimet profesionale  
Përshkrimi i nivelit të 

kualifikimit 

Niveli i 

KKK-së 

Niveli i 

KEK-ut 

Certifikatat e ofruesve joformalë të 

AFP-së 

 

Avancimi nga arsimi i mesëm i ulët në 

arsimin e mesëm të lartë për të rinjtë 

dhe përgatitja për tregun e punës për 

të rriturit. 

Kualifikimet e marra pas përfundimit të 

kurseve të shkurtra të trajnimit që 

mbulojnë aftësitë e nivelit të ulët 

profesional / të lidhura me punën ose 

aftësitë themelore (shkrim-lexim, 

aftësitë numerike ose aftësitë për TIK) 

të ofruara nga ofruesit e trajnimeve 

joformale. 

KKK 2 KEK 2 

 

Mali i Zi 

Në përputhje me Ligjin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve, kualifikimet në Kornizën 

e Kualifikimeve të Malit të Zi janë pozicionuar në tetë nivele kualifikimi, me nënnivele në 

nivelet 1, 4 dhe 7. Sipas Eurydice,61 nënnivelet e niveleve 1, 4 dhe 7 pasqyrojnë nevojën për 

të lehtësuar klasifikimin e kualifikimeve të fituara përmes sistemit arsimor para miratimit 

të Ligjit për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. Çdo nivel ose nënnivel ka përshkruesit 

e tij të cilët përfshijnë tre kategori: njohuritë, aftësitë dhe kompetencat. Korniza Malazeze 

e Kualifikimeve përfshin tre tipe kualifikimesh: kualifikimet arsimore, kualifikimet 

profesionale dhe kualifikimet shtesë. Kualifikimi arsimor fitohet me përfundimin e 

programit arsimor të vlefshëm publik dhe kualifikimi profesional fitohet me vlerësimin e 

mësimit joformal dhe informal ose me përfundimin e një programi të posaçëm arsimor. 

Kualifikimi shtesë është kualifikimi i nevojshëm për marrjen e një detyre specifike ose të 

një grupi detyrash, pas arritjes së kualifikimit bazë. Këto kualifikime nuk e rrisin nivelin e 

kualifikimit bazë, por përkundrazi e plotësojnë atë dhe demonstrojnë aftësi shtesë të 

individit, të nevojshme për përfshirje në tregun e punës. Ato validohen me një certifikatë, 

konfirmim ose vërtetim në përputhje me rregulloren e posaçme. 

 

 

 
61 “National qualifications framework - Montenegro”, aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/montenegro/national-qualifications-framework_en. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/montenegro/national-qualifications-framework_en


 

37 
 

Tabela 8: Kualifikimet e AFP - Mali i Zi62 

Kualifikimet profesionale Ngarkesa e punës Niveli i 

KKK-së 

Niveli i 

KEK-ut 

Shkollë profesionale pas të mesmes  

Programet, modulet e posaçme 

(120 SMTK / ECVET) KKK 5 KEK 5 

Provimi i mjeshtrit zejtar 

Programet, modulet e posaçme 

(60 SMTK / ECVET) KKK 4.2 KEK 4 

Shkollë e mesme profesionale katërvjeçare (240 SMTK / ECVET) KKK 4.1 KEK 4 

Shkollë e mesme profesionale trevjeçare 

Programet, modulet e posaçme  

Modulet 

(180 SMTK / ECVET) 

 
KKK 3 KEK 3 

Arsimi i ulët profesional dyvjeçar 

Programet, modulet e posaçme 

(120 SMTK / ECVET) 

(1 - 119 SMTK / ECVET) 
KKK 2 KEK 2 

Programet e formimit profesional  KKK 1.2 KEK 1 

Programet e formimit profesional 
 KKK 1.1 KEK 1 

 

  

 
62 “Referencing the Montenegrin Qualifications Framework to the European Qualifications Framework for 

Lifelong Learning and the Qualifications Framework for the European Higher Education Area”, (Montenegro 

Ministry of Education, 2014), aksesuar më 27 nëntor, 2020, 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Mont

enegro_2014.pdf. 

 

http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
http://www.ehea.info/Upload/document/members/montenegro/National_Qualifications_Framework_Montenegro_2014.pdf
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Republika e Maqedonisë së Veriut 

Në përputhje me Ligjin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve, kualifikimet në Kornizën 

Maqedonase të Kualifikimeve janë pozicionuar në tetë nivele kualifikimi, me nënnivele në 

nivelet 5, 6 dhe 7, duke prezantuar rezultatet e të nxënit si koncept thelbësor të 

përshkruar nga përshkruesit e niveleve në tre fusha (njohuritë dhe të kuptuarit, aftësitë 

dhe kompetencat). 

 

Tabela 9: Kualifikimet e AFP - Republika e Maqedonisë së Veriut 

Kualifikimet profesionale  Përshkrimi i kualifikimit Niveli 

i KKK-

së 

Niveli 

i KEK-

ut 

Provim specializimi - Diplomë për 

arsim të specializuar 

Provim Master - Diplomë për 

provimin e përfunduar të nivelit 

Master  

 

Programet për arsimin e specializuar 

propozohen nga Qendra e AFP-së dhe 

miratohen nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 

Programet për provimin Master përgatiten nga 

Qendra e AFP-së dhe miratohen nga Dhoma e 

Zejtarisë pas marrjes së mendimit paraprak 

pozitiv nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 

Programet ofrohen nga institucione të 

akredituara publike dhe private (shkolla të 

mesme, shkolla të larta profesionale, 

institucione të specializuara për arsimin pas të 

mesmes dhe institucione për arsimin pas të 

mesmes në kuadrin e dhomave, organizatave të 

punëdhënësve dhe shoqatave të punës dhe 

kompanive). 

KKK 5B KEK 5 

Shkolla e mesme (arsimi teknik) 

- Diplomë e Maturës 

Shtetërore 

- Diplomë për Provimin 

Përfundimtar 

Kohëzgjatja prej 4 vjetësh. 

Programet e arsimit teknik zhvillohen nga 

Byroja për Zhvillimin e Arsimit dhe Qendra e 

AFP-së dhe miratohen nga Ministri i Arsimit dhe 

Shkencës. Mësimi kryhet në shkollat 

profesionale. Mësimi praktik/ praktika 

profesionale realizohet në shkolla dhe/ ose me 

punëdhënësin. 

Kërkesat për hyrje: Arsimi bazë i përfunduar. 

Nxënësit me nevoja të veçanta mund të 

regjistrohen. 

Rrugët e avancimit: drejt arsimit të lartë, me 

Maturë Shtetërore të përfunduar. 

KKK 4 KEK 4 
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Kualifikimet profesionale  Përshkrimi i kualifikimit Niveli 

i KKK-

së 

Niveli 

i KEK-

ut 

Shkolla e Mesme (Arsimi profesional 

për profesione) 

- Diplomë për Provimin 

Përfundimtar 

Kohëzgjatja prej 3 vjetësh. 

Programet e zhvilluara nga Byroja për Zhvillimin 

e Arsimit dhe Qendra e AFP-së, dhe të miratuara 

nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Mësimi 

kryhet në shkolla profesionale, ose në 

institucionet arsimore për të rriturit. Puna 

praktike/ praktika profesionale  kryhet në 

shkolla dhe/ ose me punëdhënësin. Kurrikulat e 

reja të AFP-3 (të zbatuara që nga viti 2013) 

bazohen në standardet e kualifikimit, të lidhura 

me standardet përkatëse të profesioneve. 

Kërkesat për hyrje: Arsimi bazë i përfunduar. 

Rrugët e avancimit: Drejt AFP-së teknike, me 

provim përfundimtar të përfunduar, dhe duke 

marrë edhe lëndë shtesë. 

KKK 3 KEK 3 

Shkolla e Mesme (formimi 

profesional) 

- Provimi i kompetencës 

profesionale - Certifikatë për 

formimin profesional 

Kohëzgjatja deri në 2 vjet. 

Programet e zhvilluara nga Byroja për Zhvillimin 

e Arsimit dhe Qendra e AFP-së, dhe të miratuara 

nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Mësimi 

kryhet në shkolla profesionale, ose në 

institucione arsimore për të rriturit. Mësimi 

praktik/ praktika profesionale kryhet në shkolla 

dhe / ose me punëdhënësin. 

Kërkesat për hyrje: Arsimi bazë i përfunduar. 

Edhe nxënësit me arsim bazë jo të përfunduar 

mund të regjistrohen, me kusht që ta 

përfundojnë atë gjatë formimit profesional. 

Rrugët e avancimit: vazhdimi i shkollimit në 

vitet më të larta. 

KKK 2 KEK 2 
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Serbia 

Në përputhje me Ligjin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve, kualifikimet në Kornizën 

Kombëtare të Kualifikimeve të Republikës së Serbisë janë pozicionuar në tetë nivele 

kualifikimi, me nënnivele në nivelet 6 dhe 7. Në Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve të 

Republikës së Serbisë, përshkrimet e njohurive, aftësive, zotësive dhe qëndrimeve, të 

nevojshme për punën ose të nxënit e mëtejshëm përcaktohen për secilin (nën)nivel të 

kualifikimeve. 

 

Tabela 10: Kualifikimet e AFP - Serbi63 

Kualifikimet profesionale  Përshkrimi i kualifikimit Niveli i 

KKK-së 
Niveli i 

KEK-ut 

Zejtar 

Arsim i specializuar që zgjat 

deri në dy vjet ose një vit, 

arsim joformal për të rritur 

që zgjat minimumi gjashtë 

muaj. 

KKK 5 KEK 5 

Arsimi i shkollës së mesme katërvjeçare 

Arsimi profesional, edukimi 

artistik, arsimi i 

përgjithshëm. 

KKK 4 KEK 4 

Arsimi i mesëm profesional 

Arsimi joformal për të rritur 

Arsimi i mesëm profesional 

që zgjat tre vjet, arsimi 

joformal i të rriturve me 

kohëzgjatje trajnimi prej 

minimumi 960 orë. 

KKK 3 KEK 3 

Formimi profesional 

Arsimi informal për të rritur 

Formimi profesional që zgjat 

deri në një vit, arsimimi për 

punë që zgjat deri në dy vjet, 

arsimi informal për të rritur 

me 120-360 orë trajnim. 

KKK 2 KEK 2 

 

 

 

 
63 “Report on referencing National Qualifications Framework of the Republic of Serbia to the European 

Qualifications Framework for Lifelong Learning and Self-certification to the Qualifications Framework for the 

European Higher Education Area” (Republic of Serbia Ministry of Education, Science and Technological 

Development, 2020), 108-109; 125; 140-141.  
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Tabela 11. Elementet në standardin e kualifikimit - analizë e tërthortë 

 
 

Vendi / Elementet në 

SK ose përshkrimet e 

kualifikimeve 

Shqipëria Bosnjë 

dhe 

Hercegovi

në 

Kosova

* 

Mali i Zi Maqedonia 

e Veriut 

Serbia 

Titulli i kualifikimit Po Po Po Po Po Po 

Kodet e Kualifikimit Po Jo Jo Po Po Po 

Organi që lëshon 

kualifikimin/ akti që 

miraton  kualifikimin, 

numri i certifikatës së 

akreditimit, faqja në 

internet e programeve 

të akredituara të 

studimit 

Po Jo Jo Po Po Po 

Lloji i kualifikimit/ 

qëllimet e kualifikimit, 

grupet kryesore të 

synuara të nxënësve 

Jo Po Po Po Po Po 

Standardet përkatëse 

të profesionit, lidhja 

me klasifikimin ISCO 

ose ndonjë e dhënë 

tjetër në lidhje me 

konsultimin me palët e 

interesit të tregut të 

punës 

Po Po Po Po Po Po 

Niveli i kualifikimit 

(KKK) 

Po Po Po Po Po Po 

Niveli i kualifikimit 

(KEK) 

Jo Jo Jo Jo Jo Po 

Vlera e krediteve të 

kualifikimit ose vitet/ 

orët e kohëzgjatjes 

Po Po Po Po Po Po 

Sektori / fusha e punës 

/ Fusha e arsimit dhe 

formimit  

 Po Po Jo Po Po Po 
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Mënyrat e përftimit të 

kualifikimit (arsimi 

formal, arsimi joformal, 

NJNM) 

Jo Jo Jo Jo Po Po 

Verifikimi i 

dokumentacionit/ 

Kërkesat specifike për 

sigurimin e cilësisë së 

kualifikimit 

Po Po Po Po Po Po 

Përshkrimi /justifikimi / 

arsyetimi i kualifikimit, 

nevoja për kualifikim 

Po Po Po Po Po Po 

Kërkesat/ parakushtet 

e pranimit/ hyrjes për 

përftimin e kualifikimit 

Po Po Po Po Po Po 

Avancimi/ 

përshkueshmëria në 

sistemin e kualifikimit/ 

kualifikimi i mëtejshëm 

dhe mundësitë për 

punësim 

Po Po Po Po Po Po 

Rezultatet e synuara të 

të nxënit të shprehura 

në njohuri, aftësi 

profesionale dhe 

kompetenca më të 

gjera 

Po Po Po Po Po Po 

Struktura e kualifikimit: 

Lista e njësive 

(modulet) të 

detyrueshme dhe me 

zgjedhje të rezultateve 

të të nxënit  

Jo Jo Jo Po Po Po 

Informacion shtesë për 

metodat e vlerësimit/ 

llojin e vlerësimit të 

arritjeve të rezultateve 

të të nxënit, validimin 

përfshirë vlerësimin 

dhe certifikimin e 

rezultateve të të nxënit 

Jo Po Po Po Jo Po 
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Data e fillimit dhe data 

e mbarimit të aplikimit 

për kualifikim / Data e 

miratimit 

Po Po Jo Jo Jo Po 

Informacioni në lidhje 

me versionet e 

mëparshme 

Po Jo Jo Jo Jo Jo 

Marrëveshjet e 

mundshme të njohjes 

reciproke me 

kualifikime të tjera 

Jo Jo Po Jo Jo Jo 

Anëtarët e grupit të 
ekspertëve që 
zhvillojnë / vlerësojnë 
standardin e propozuar 

Jo Po Jo Jo Jo Jo 

Modalitetet për 
garantimin e jashtëm të 
cilësisë 

Jo Po Jo Jo Jo Jo 
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PJESA 3: REZULTATET E ANKETËS 

Pjesa e tretë paraqet rezultatet e anketës në lidhje me nevojat dhe përfitimet që rrjedhin 

nga zhvillimi i SRK-së nga këndvështrimi i palëve të interesit. Qëllimi i studimit ishte 

mbledhja e informacionit dhe perceptimit të palëve kryesore të interesit për sektorët, 

profesionet dhe kualifikimet më të rëndësishme për një lëvizshmëri të shtuar të krahut të 

punës bazuar në besimin e ndërsjellë dhe në bashkëpunimin rajonal. 

 

REZULTATET E ANKETËS ME PALËT E INTERESIT NË RAJON 

Anketa iu shpërnda 85 përfaqësuesve që morën pjesë në projektin TO REGOS. Palët e 

interesit në fjalë përfshijnë institucione të tilla si agjencitë ose autoritetet përgjegjëse për 

kualifikimet apo AFP-në, ofruesit e arsimit të AFP-së, dhomat e tregtisë/ ekonomisë, 

shoqatat profesionale, punëdhënësit nga sektorët e përfshirë, institutet që merren me 

politikat e arsimit. Numri i përgjigjeve të marra është 14. Pyetësori (në Shtojcë) përbëhej 

nga pyetje kryesisht të hapura, që ofrojnë mundësinë edhe për realizimin e një analize 

cilësore. Megjithëse nuk ishte i kënaqshëm për sa i përket shkallës së përgjigjes, anketa u 

plotësua nga përfaqësues të shumtë të të gjitha vendeve dhe llojeve të palëve të 

interesit: autoritetet qeveritare (ministritë, agjencitë), bizneset, ofruesit e arsimit dhe 

shoqatat profesionale. 

Sa i përket rolit të institucioneve të tyre në çështjet që kanë të bëjnë me politikat publike, 

autoritetet kombëtare të kualifikimit i kanë shtjelluar më tej përgjigjet e tyre, duke 

konfirmuar role të tilla si mirëmbajtja e politikave për KKK-në, reforma e sistemit arsimor, 

politikat për TNGJGJJ-në dhe AFP-në në veçanti. Institucionet ofruese arsimore i 

përcaktuan rolet e tyre si pjesëmarrës në trajnimin dhe standardizimin e kualifikimeve dhe 

programeve mësimore, ndërsa dhomat dhe punëdhënësit e përcaktuan rolin e tyre si 

inkurajues të kompanive për të krijuar ose marrë pjesë në zhvillimin e kualifikimeve të 

përshtatura për nevojat e biznesit. 

Bashkëpunimi rajonal ishte në fokus të veçantë të pyetësorit dhe të gjithë të anketuarit e 

cilësuan atë si të rëndësishëm për rolin e institucionit të tyre sa i takon politikave për 

kualifikimet ose trajnimin në AFP. Autoritetet kombëtare të kualifikimeve deklaruan se 

përveç dimensionit evropian (proceset e pranimit ne BE dhe KEK), bashkëpunimi rajonal 

është një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit dhe qëndrueshmërisë për shkak të 

lëvizshmërisë së nxënësve dhe kualifikimeve të tyre. Bashkëpunimi rajonal gjithashtu u pa 

si i dobishëm për shkëmbimin e përvojave, ideve dhe praktikave të mira në lidhje me 

trajnimin në AFP, dhe puna për zhvillimin e standardeve rajonale të profesionit dhe 

kualifikimeve u deklarua si shembull i një praktike të tillë të mirë. Punëdhënësit deklaruan 

se disa sektorë, si për shembull turizmi, nuk kanë kufij, gjë që e bën bashkëpunimin 

rajonal jashtëzakonisht të rëndësishëm. Në përgjithësi, siç thuhet edhe nga një i anketuar, 

"Përveç përafrimit të KKK-ve me KEK-un, bashkëpunimi rajonal është i vlefshëm edhe për 
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të përcaktuar ngjashmëritë dhe ndryshimet në kontekstin e nevojave në fushën e arsimit 

dhe në tregun e punës në nivel rajonal, si dhe për të lehtësuar njohjen e kualifikimeve.” 

Sipas të anketuarve besimi i ndërsjellë ekziston dhe trendi është pozitiv në këtë aspekt, 

edhe pse ka vend për përmirësim. Autoritetet kombëtare deklaruan se besimi duhet të 

bazohet në procedurat e sigurimit të cilësisë. Disa të anketuar, veçanërisht nga sektori i 

biznesit dhe ofruesit e arsimit deklaruan se "SRK mund ta përmirësojë këtë besim, pasi 

aty përfshihen nevojat e përbashkëta për njohuri dhe aftësi të punëdhënësve të vendeve 

të Ballkanit Perëndimor." 

Të gjithë të anketuarit thanë më tej se SRP-të dhe SRK-të janë të dobishme për agjendën 

e institucionit të tyre dhe janë të rëndësishme për politikat e arsimit dhe të biznesit. Të 

anketuarit pranojnë se "standardet kombëtare të profesioneve dhe të kualifikimeve janë 

zhvilluar dhe miratuar në përputhje me nevojat e identifikuara të arsimit dhe të tregut të 

punës të secilit vend specifik", kështu që standardet e profesioneve dhe standardet e 

kualifikimeve me bazë rajonale duhet të zhvillohen atje ku ka nevoja shtesë që tejkalojnë 

nivelin kombëtar, si për shembull në sektorët me migrim më të lartë të fuqisë punëtore 

ose të kualifikimeve. Standardet rajonale mund të "jenë të dobishme si pikë fillestare për 

iniciativat që kanë të bëjnë me zhvillimin dhe miratimin e standardeve të kualifikimit në 

nivel kombëtar". Përsëri, disa të anketuar shprehën shqetësimet e tyre në lidhje me 

suksesin e iniciativave rajonale në procedura të tilla të rregulluara në shkallë kombëtare, 

p.sh. ndryshimet në politika, procese, vendimmarrje, metodologji dhe në kriteret për 

zhvillimin e standardeve të kualifikimit. Pyetja e fundit e pyetësorit kishte të bënte në 

mënyrë të veçantë me pengesat  me të cilat mund të përballet procesi i përgatitjes së 

SRK-ve. Në lidhje me këtë shumica e të anketuarve u përgjigjën se, në dijeninë e tyre, nuk 

ekziston asnjë pengesë e mundshme. Megjithatë, disa autoritete përgjegjëse për 

zhvillimin e kualifikimeve deklaruan mungesën e informacionit në lidhje me politikat 

rajonale të një lloji të tillë. Njëra nga përgjigjet e përmbledh shqetësimin kryesor në këtë 

drejtim: “Nuk ka asnjë pengesë. Sidoqoftë, qasjet për hartimin e politikave në këtë fushë 

dhe mënyrat e vendimmarrjes në të gjithë rajonin janë të ndryshme, gjë e cila duhet të 

merret parasysh gjatë zhvillimit të politikave për SRK-të." 

Të pyetur në lidhje me nevojat dhe përfitimet e vendit të tyre nga SRK-të, të anketuarit 

renditën aspektet e mëposhtme: mbështetja për lëvizshmërinë e punonjësve dhe 

nxënësve/ studentëve, lëvizshmëria më e madhe në aspektin arsimor dhe ekonomik dhe 

përfitimet përkatëse për rajonin, fuqia e harmonizuar e punës dhe përfitimet për 

punëdhënësit, lehtësimi i procesit të njohjes, përmirësimi i cilësisë së arsimit, 

konkurrueshmëria dhe atraktiviteti i ofruesve të kualifikimeve të standardizuara rajonale, 

sigurimi i trajnimit/ trajnimi profesional i personelit i njohur në nivel rajonal, përmirësimi i 

programeve mësimore dhe kompetencave të nxënësve, bashkëpunimi midis 

punëdhënësve, punëtorëve dhe ofruesve të AFP-së në të gjithë rajonin, rritja e 

dimensionit evropian përmes bashkëpunimit rajonal, përfitimet për stafin mësimdhënës 

(shkëmbimi i përvojave, krijimi i rrjeteve) e të tjera. 
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Sektorët dhe profesionet e listuara si më të përshtatshmet për standardizimin rajonal 

ishin (nga lart poshtë të renditura sipas frekuencës në përgjigje): 

Tabela 12. Sektorët, profesionet dhe nivelet e kualifikimeve të listuara nga të anketuarit si 

më të rëndësishmit për bashkëpunimin rajonal 

SEKTORI PROFESIONI NIVELI (i 

AFP) 

Turizëm / mikpritje dhe hotelieri  të gjithë, kuzhinier, kamerier, shef 

kuzhine, kasap, 

4 

Ndërtim të gjithë, saldator, zdrukthëtar, 

murator, bravandreqës, hidraulik 

3 

TIK, Inxhinieri elektrike të gjithë, operator për makineri 

CNC 

- 

Inxhinieri Mekanike Mekanik - 

Tregti tregtar, organizues dyqanesh - 

Trafik/ komunikacion teknik i komunikacionit - 

Shëndetësi operator mjekësor - 

Bujqësi - - 

 

Siç u deklarua nga një i anketuar në lidhje me këtë pyetje, “Për të përcaktuar se cilët 

sektorë do të përfitonin më shumë nga zhvillimi i SRK-ve, duhet të kryhet një studim i 

gjerë në lidhje me kualifikimet që janë të nevojshme në rajon. Për më tepër, është i 

nevojshëm edhe identifikimi i fushave të lëvizshmërisë së krahut të punës në rajon". 

Megjithëse kjo temë ishte pjesë e një pyetjeje vijuese, kjo përgjigje përmbledh thelbin që 

qëndron në themel të çdo politike të qëndrueshme rajonale në këtë drejtim. Disa vende, 

siç duket edhe nga përgjigjet, kanë krijuar institucione ose organe përgjegjëse për këtë 

detyrë. Për shembull, siç thuhet nga i njëjti i anketuar, “Serbia aktualisht është duke 

punuar për zhvillimin e profileve sektoriale, si dhe të Sistemit të Integruar të 

Informacionit për Tregun e Punës dhe Kualifikimet (SIITPK). Pas zhvillimit të tyre, do të 

bëhet i mundur edhe përcaktimi i sektorëve për të cilët do të ishte me dobi zhvillimi i SRK-

ve. Ndërkohë, Komitetet Sektoriale të Aftësive mund të japin mendimin e tyre nëse është 

i nevojshëm zhvillimi i tyre ose jo." 

Prandaj, në shumicën e vendeve ekzistojnë autoritete të posaçme të cilat janë përgjegjëse 

dhe posedojnë të gjithë ekspertizën e duhur për të hartëzuar kualifikimet e mundshme që 

do të zhvillohen në rajon. Siç deklaroi një i anketuar, “Komitetet Sektoriale të Aftësive 

janë të mandatuar për të hartëzuar kualifikimet që duhet të zhvillohen dhe të 

modernizohen në secilin sektor specifik dhe në të gjitha nivelet e KKK-ve, duke përfshirë 

kualifikimet e AFP-së në nivelin 3 dhe 4. Pas përfundimit të procesit të hartëzimit, KSA-të 
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do të jenë në gjendje të sugjerojnë kualifikime që mund të kenë përmbajtje thelbësore të 

dakorduar në nivel rajonal.” 

Sa i takon raporteve ose burimeve të disponueshme në lidhje me nevojat dhe tiparet e 

tregut të punës në nivel kombëtar që mund të përdoren për identifikimin e standardeve 

rajonale që do të zhvillohen, shumica e të anketuarve deklaruan se në dijeninë  e tyre, ato 

mungonin ose nuk ishin të mjaftueshme për këtë qëllim (nevojat kombëtare, por jo 

rajonale). Kryesisht, të anketuarit deklaruan mungesën e një analize gjithëpërfshirëse të 

sistemit të nevojave të tregut të punës që do të përfshinte aspekte rajonale, por pohuan 

ekzistencën e të dhënave relevante që vijnë nga burime të ndryshme, të cilat mund të 

përdoren kur merren vendime për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit. Disa 

prej tyre listuan institucione të tilla si autoritetet përgjegjëse për AFP-në ose kualifikimet 

ose dhomat apo shërbimet e punësimit që përgatisin rregullisht analizat e tyre në lidhje 

me nevojat e punëdhënësve për forcë pune të kualifikuar dhe për kualifikimet 

shoqëruese. 

Në fund, të anketuarit deklaruan se "Përgatitja e metodologjisë për zhvillimin e 

profesioneve me bazë rajonale dhe zbatimi i saj në të ardhmen do të ishte shumë e 

dobishme për ne." Kjo detyrë, sipas të anketuarve të tjerë, mund të mbështetet nga 

ekspertët rajonalë. Të anketuarit shprehën gatishmërinë e tyre për të vazhduar punën për 

përgatitjen e politikave të tilla rajonale dhe sugjeruan organizimin e seminareve të tjera 

dhe rrjetëzimin, krah për krah me politikat e tjera të BE-së në këtë fushë. Disa prej tyre 

deklaruan se “TO REGOS mund të shërbejë si një model i bashkëpunimit të mirë për 

projektet e ardhshme”. 
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PJESA 4: GJETJET E PËRGJITHSHME, REKOMANDIMET DHE 
PLANI I PROPOZUAR I VEPRIMIT  

 

Pjesa e katërt paraqet konkluzionet në lidhje me realizueshmërinë e zhvillimit të 

standardeve rajonale të kualifikimit dhe rekomandimet përkatëse. Rekomandimet 

bazohen në analizën e kontekstit ndërkombëtar dhe lokal, bashkëpunimin rajonal dhe 

nevojat dhe përfitimet siç janë deklaruar nga palët e interesit. Në rekomandimet e 

paraqitura në këtë pjesë shtjellohen më tej hapat e propozuar që duhen ndërmarrë për 

vënien në dispozicion të politikave të tilla. Plani i veprimit përfshin një listë me hapat e 

mundshëm që duhet të ndërmerren për zhvillimin e standardeve të kualifikimit me bazë 

rajonale. 

Standardet rajonale të kualifikimit zhvillohen në bazë të standardeve rajonale të 

profesionit dhe konsiderohen si baza për standardet specifike kombëtare të 

kualifikimeve. Ato nuk synojnë të zëvendësojnë standardet kombëtare të kualifikimeve, 

por përfshijnë elementet thelbësore të standardeve të kualifikimeve. Ato paraqesin 

bazën e përbashkët të dakorduar unanimisht dhe pa asnjë rezervë nga të gjitha vendet si 

bazë për zhvillimin e mëvonshëm të standardeve kombëtare të kualifikimit. Modifikimet 

për të kaluar nga standardet rajonale të kualifikimit në standardet kombëtare të 

kualifikimit përfshijnë të gjitha tiparet specifike të standardeve kombëtare të 

kualifikimeve që nuk mund të dakordohen në nivel rajonal. 

Në vijim të konkluzioneve të analizës krahasuese në lidhje me zhvillimin e standardeve të 

kualifikimit në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të praktikave të përbashkëta të 

identifikuara në të gjithë rajonin dhe të paraqitura në Pjesën 2 të këtij Studimi, 

parakushtet e mëposhtme vlerësohen si të rëndësishme për të bërë të bërë të mundur 

realizimin e standardeve rajonale të kualifikimeve: 

• Të gjithë vendet angazhohen për zhvillimin e standardeve rajonale të 

kualifikimit, duke synuar përdorimin e tyre si bazë për zhvillimin e standardeve 

të tyre kombëtare të kualifikimit. Në rast se standardet e tyre të kualifikimit 

mungojnë, ato bien dakord që të përdorin mundësinë për të zhvilluar 

standardet e tyre kombëtare në përputhje me standardet me bazë rajonale. 

Nëse tashmë i kanë miratuar standardet përkatëse kombëtare të kualifikimit, 

ata angazhohen për t'i rishikuar në masën që e gjykojnë të nevojshme dhe të 

përshtatshme. 

• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

bien dakord të fillojnë punën për zhvillimin e standardeve rajonale të 

kualifikimit, duke përdorur metodologjinë e dakorduar për zhvillimin e 

standardeve rajonale të kualifikimit, siç propozohet në këtë studim, dhe 

modifikimet pasuese të dakorduara së bashku. 
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• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

bien dakord në lidhje me elementet thelbësore minimale të standardeve 

rajonale të kualifikimit, siç propozohet në këtë studim dhe modifikimet 

pasuese të dakorduara së bashku.  

• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

krijojnë kushtet për kryerjen e një eksperimentimi politik që nuk është 

parashikuar nga procedurat e tyre kombëtare dhe angazhohen për zhvillimin e 

standardeve rajonale të kualifikimit dhe standardeve përkatëse kombëtare të 

kualifikimit bazuar në metodologjinë e propozuar në këtë studim dhe 

modifikimet pasuese të dakorduara së bashku. 

• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

përfshijnë organet përgjegjëse për vlerësimin dhe miratimin e standardeve të 

kualifikimit në proces dhe garantojnë mbështetjen e tyre të plotë në 

eksperimentimin politik me standardet rajonale të kualifikimit. 

• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

diskutojnë dhe bien dakord në lidhje me nivelin e kualifikimit për të cilin po 

zhvillohet një standard kualifikimi me bazë rajonale. 

• Agjencitë përgjegjëse për AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve 

diskutojnë dhe bien dakord për klasifikimin e kualifikimeve sipas sektorëve të 

AFP-së para se të fillojnë punën për zhvillimin e standardeve të kualifikimit. 

Këshillohet përdorimi i klasifikimit EUROSTAT ISCED-F (Fushat e Arsimit dhe 

Formimit). 
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METODOLOGJIA E PROPOZUAR PËR ZHVILLIMIN E STANDARDEVE 

RAJONALE TË KUALIFIKIMEVE 

 

Studimi i Fizibilitetit demonstroi ngjashmëritë e shumta në procesin e zhvillimit të 

standardeve kombëtare të kualifikimeve dhe autorët besojnë se ekziston një bazë e 

përbashkët për përfshirjen në këtë eksperimentim politik. Metodologjia e propozuar për 

zhvillimin e standardeve të kualifikimit me bazë rajonale fillon me analizën e tregut të 

punës që çon drejt një standardi rajonal të profesionit. Metodologjia më tej përfshin disa 

hapa për përshkrimin e kualifikimeve në mënyrë të ngjashme duke përdorur një seri të 

dakorduar me përshkrues të kualifikimeve. Dakordimi në lidhje me standardet e 

kualifikimeve me bazë rajonale vazhdon me transpozimin e tyre në standardet kombëtare 

të kualifikimeve duke bërë edhe rregullimet e nevojshme në module të paracaktuara dhe 

duke plotësuar informacionin që mungon në varësi të kontekstit specifik kombëtar, dhe e 

fundit, duke zbatuar procedurat e tyre specifike për miratimin e standardeve kombëtare 

të kualifikimeve që lindin nga standardet rajonale të kualifikimeve. Procesi është paraqitur 

në Diagramin ‘Zhvillimi dhe miratimi i standardeve rajonale të kualifikimit’. 

 

HAPI 1: NISJA E PUNËS PËR ZHVILLIMIN E STANDARDIT RAJONAL TË KUALIFIKIMIT 

Hapi i parë për zhvillimin e standardeve të kualifikimit me bazë rajonale është identifikimi i 

kualifikimeve specifike që mund të zhvillohen në nivel rajonal. Zgjedhja duhet të 

demonstrojë rëndësinë rajonale të sektorëve dhe kualifikimeve të përzgjedhura. Ky është 

një vendim strategjik dhe, në një farë mase, edhe politik. Prandaj, duhet të diskutohet 

midis vendeve pjesëmarrëse dhe të dakordohet midis palëve të interesit. Sidoqoftë, për 

ta bërë të realizueshëm, të pranuar nga vendimmarrësit, në fillim sugjerohet pilotimi në 

formën e një projekti. 

Sidoqoftë, në disa prej vendeve, metodologjia për zhvillimin e standardeve kombëtare të 

kualifikimit fillon me marrjen e miratimit paraprak në lidhje me iniciativën për zhvillimin e 

një standardi kualifikimi nga autoriteti përkatës, zakonisht agjencia përgjegjëse për AFP-

në ose ministria përgjegjëse për arsimin. Prandaj, është e këshillueshme që edhe këtu, për 

ato vende ku kërkohet një gjë e tillë, iniciativa për zhvillimin e standardit rajonal të 

kualifikimit në bazë të standardit rajonal të profesionit të paraqitet para autoritetit 

kombëtar përkatës. Nisma për zhvillimin e kualifikimit duhet të përmbajë justifikimin për 

zhvillimin e një kualifikimi të ri duke argumentuar kërkesën në tregun e punës dhe të 

gjithë elementët e tjerë siç përshkruhen nga metodologjitë kombëtare (p.sh. 'titulli i 

kualifikimit, niveli, dmth. nënniveli i kualifikimit dhe rekomandimi për kodin që i referohet 
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klasifikimit ISCO (nëse është e përshtatshme), përshkrimi i kualifikimit dhe afati kohor për 

kohën kur do të fillojë zhvillimi i kualifikimit').64 

Sapo të merret miratimi në të gjitha vendet ku kërkohet miratimi i nismës dhe vendimi në 

lidhje me standardin e kualifikimit që do të ishte me vlerë për tu zhvilluar në rajon, fillon 

procesi i zhvillimit të standardit rajonal të profesionit, si bazë për standardin rajonal të 

kualifikimit, duke ndjekur metodologjinë për zhvillimin e standardeve rajonale të 

profesionit. Më e rëndësishmja, standardi rajonal i profesionit duhet të përmbajë listën e 

kompetencave pasi një standard kualifikimi mund të zhvillohet në bazë të standardit të 

profesionit vetëm nëse përfshin kompetencat që nevojiten për ndjekjen e profesioneve të 

caktuara siç përshkruhen në standardet e profesionit. 

 

HAPI 2. NGRITJA E GRUPEVE RAJONALE TË PUNËS 

Hapi i dytë është ngritja e grupeve rajonale të punës për secilin standard rajonal të 

kualifikimit. Grupi nuk duhet të jetë shumë i madh në mënyrë që të jetë sa më funksional, 

dhe të ketë në përbërjen e tij përfaqësues të agjencive përgjegjëse për kualifikimet e AFP-

së në të gjashtë vendet dhe ekspertë që kanë njohuri dhe aftësi specifike për sektorin dhe 

që janë mësues të trajnuar, të njohur me konceptet e rezultateve të të nxënit dhe 

kornizat e kualifikimeve. Profili sektorial i këtyre ekspertëve duhet të përputhet sa më 

shumë që të jetë e mundur me profilin e standardit rajonal të kualifikimit që është duke u 

zhvilluar. Numri i anëtarëve të grupit të punës nuk duhet të jetë më shumë se sa 

trembëdhjetë veta, dy nga secili vend dhe një përfaqësues i projektit ERI SEE si 

koordinator. Puna e grupeve të punës mund të lehtësohet nga ekspertë të cilët i njohin 

metodologjitë e zhvillimit të standardeve të kualifikimit në përgjithësi dhe metodologjinë 

e dakorduar për zhvillimin e standardeve rajonale të kualifikimit në veçanti. 

Meqenëse në disa vende, përbërja specifike e grupeve të punës që zhvillojnë standardet 

kombëtare të kualifikimit përshkruhet në metodologjitë përkatëse, këtu mund të lindë 

pyetja nëse kjo përbërje duhet të zbatohet edhe për zhvillimin e standardeve rajonale të 

kualifikimit. Rekomandimi i autorëve të këtij studimi është që kërkesa të tilla të mos 

zbatohen kur bëhet fjalë për krijimin dhe përbërjen e grupeve të punës për zhvillimin e 

standardeve rajonale të kualifikimit, pasi një grup i tillë pune mund të jetë shumë i madh 

në numër dhe si i tillë, jo aq funksional, do të kërkonte burime të konsiderueshme 

njerëzore dhe do të ishte i paekuilibruar për sa i përket numrit të personave që vijnë nga 

vende të ndryshme. Sidoqoftë, për të qenë në përputhje me kërkesat e mundshme 

kombëtare, këshillohet krijimi i një grupi të tillë pune në nivel kombëtar dhe shfrytëzimi i 

tij si një organ konsultativ në procesin e zhvillimit të standardeve rajonale të kualifikimit. 

Dy anëtarë të këtij grupi mund të emërohen si ekspertë në grupin rajonal të punës dhe të 

 
64 Një shembull i justifikimit të nismës nga metodologjia në Republikën e Maqedonisë së Veriut i paraqitur 
në Procedurën për Zhvillimin e Kualifikimit (2015). 
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veprojnë si personat ndërlidhës midis grupit kombëtar të punës dhe grupit rajonal të 

punës. Roli i grupit kombëtar të punës është dhënia e kontributit në grupin rajonal të 

punës, ofrimi i komenteve për draftet e standardeve rajonale të kualifikimit dhe pas 

dakordimit të standardit rajonal të kualifikimit, përdorimi i tij si bazë për zhvillimin e 

standardit përkatës kombëtar të kualifikimit. 

 

HAPI 3. MARRËVESHJA PËR PËRSHKRUESIT KRYESORË TË STANDARDIT TË 

KUALIFIKIMIT  

Përshkruesit kryesorë të secilit kualifikim konsiderohen të jenë profili/ lloji, niveli dhe 

vëllimi/ ngarkesa e tij e punës. Para zhvillimit të një standardi kualifikimi, grupi i punës 

duhet të bjerë dakord në lidhje me tre përshkruesit kryesorë dhe të përgjithshëm të 

kualifikimit që duhet të përputhen me standardin përkatës të profesionit (d.m.th. profili/ 

lloji, niveli dhe vëllimi/ ngarkesa e punës). 

Profili dhe lloji i kualifikimit nënkupton përkatësinë e tij në një sektor të caktuar. Është e 

rëndësishme që grupi i punës të jetë dakord me klasifikimin sektorial të këtij kualifikimi. 

Megjithëse është sugjeruar që kjo duhet të dakordohet nga agjencitë përgjegjëse për 

AFP-në dhe/ ose kualifikimet në secilin prej vendeve përpara se të fillojë puna për 

zhvillimin e standardeve të kualifikimit sepse klasifikimi sektorial mund të jetë i 

rëndësishëm për disa prej vendeve në procesin e paraqitjes së iniciativës dhe marrjen e 

miratimit për zhvillimin e një standardi kualifikimi, është e rëndësishme që grupi i punës të 

jetë i informuar në lidhje me vendimin e marrë. 

Niveli i kualifikimit varet nga niveli i përshkruesve të rezultateve të të nxënit. Grupi i 

punës duhet të bjerë dakord në lidhje me nivelin e standardit rajonal të kualifikimit në KEK 

që përshkruhet nga nivelet e KEK-ut të përshkruesve të rezultateve të të nxënit.65 

Standardi rajonal i kualifikimit i referohet vetëm KEK-ut dhe jo niveleve të kualifikimit 

kombëtar. Niveli i kualifikimit në kornizën kombëtare të kualifikimeve caktohet në një 

fazë të mëvonshme, në procesin e miratimit të standardit kombëtar të kualifikimit. 

Meqenëse të gjitha vendet, me përjashtim të Shqipërisë, i kanë paraqitur raportet e tyre 

për referencimin e kornizës së tyre të kualifikimeve në Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve, ata tashmë e kanë përcaktuar referencën midis niveleve kombëtare të 

kualifikimeve me nivelet e KEK-ut. 

Vëllimi i kualifikimit, i përshkruar në termat e ECVET duhet të dakordohet para se të fillojë 

puna për zhvillimin e standardit përkatës të kualifikimit. Këshillohet që standardi i 

kualifikimit të bëhet vetëm për pjesën profesionale të një kualifikimi duke e lënë 

përcaktimin e komponentëve të arsimit të përgjithshëm në nivel programi. Sidoqoftë, 

 
65 Rekomandimi i Këshillit i datës 22 maj, 2017 për Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për të nxënit gjatë 
gjithë jetës dhe shfuqizimin e rekomandimit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 23 prill, 2008 
për krijimin e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për të nxënit gjatë gjithë jetës. 
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duhet të arrihet një marrëveshje në lidhje me pjesën që duhet të zënë komponentët e 

arsimit të përgjithshëm brenda një kualifikimi si një element i standardit të kualifikimit. 

 

HAPI 4. ZHVILLIMI I ELEMENTEVE THELBËSORE TË STANDARDIT RAJONAL TË 

KUALIFIKIMIT  

Grupi i punës e zhvillon standardin rajonal të kualifikimit duke përdorur modelin me 

elementet e standardit të kualifikimit si një pikë fillestare siç propozohet në këtë Studim 

Fizibiliteti (me modifikimet e mundshme pasuese). Struktura e dakorduar, siç paraqitet në 

seksionin vijues, do të përdoret më pas si model për të përshkruar standardet rajonale të 

kualifikimit. 

 

HAPI 5: TRANSPOZIMI I STANDARDIT RAJONAL TË PROFESIONIT NË STANDARDIN 

KOMBËTAR TË KUALIFIKIMIT 

Pas dakordimit midis vendeve, standardi i propozuar i kualifikimit duhet të merret nga 

grupet kombëtare të punës si bazë për zhvillimin e standardit kombëtar të kualifikimit. 

Standardi rajonal i kualifikimit duhet të përshtatet më pas me kërkesat kombëtare pa 

ndryshuar elementët thelbësorë të dakorduar të standardit rajonal të kualifikimeve dhe 

më pas të paraqitet për miratim duke ndjekur procedurat e përshkruara në nivelin e secilit 

vend. Në këtë proces është e rëndësishme që të pranohet fakti që ky është një standard 

kualifikimi i dakorduar në nivel rajonal. Prandaj, nëse do të kërkohej ndonjë ndryshim në 

elementet thelbësore gjatë procesit të miratimit, duhet të njoftohen vendet e tjera dhe 

mund të lindë nevoja për rishikimin e mundshëm të standardit rajonal të kualifikimit. 

Dhe e fundit, informacioni në lidhje me plotësueshmërinë, si dhe në lidhje me ndryshimet 

duhet të publikohet së bashku me standardin e miratuar të kualifikimit me rekomandimin 

për marrjen parasysh të atij informacioni në procedurat e njohjes. Në planin afatgjatë, 

nëse pilotimi rezulton i suksesshëm, ky mund të kthehet në një model për njohjen 

automatike të kualifikimeve që janë plotësisht në përputhje me standardet rajonale të 

kualifikimeve. Kjo, natyrisht, duhet të jetë objekt i legjislacionit që rregullon njohjen e 

kualifikimeve. 
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Diagramë. ‘Zhvillimi dhe miratimi i standardeve rajonale të kualifikimit' 

 

 

MODELI I PROPOZUAR PËR KORNIZËN RAJONALE TË KUALIFIKIMEVE 

 

Bazuar në analizën krahasuese të modeleve ekzistuese për përshkrimin e kualifikimeve në 

mënyrë të standardizuar, elementet e mëposhtëm janë propozuar si elementet 

thelbësore të një standardi rajonal të kualifikimeve. 

• Titulli i kualifikimit 

• Lloji i kualifikimit 

• Përshkrimi / justifikimi/ arsyetimi i kualifikimit, nevoja për kualifikim 

• Standardet përkatëse të profesionit, lidhja me ISCO-n ose me ndonjë provë tjetër 

në lidhje me konsultimin me palët e interesit të tregut të punës 

• Niveli i kualifikimit (KEK) 

• Vlera e krediteve të kualifikimit ose vitet/ orët e kohëzgjatjes dhe pjesa e njësive të 

arsimit të përgjithshëm në kualifikimin në tërësi 

• Sektori / fusha e punës 

• Kërkesat specifike për sigurimin e cilësisë në lidhje me kualifikimin 

• Kërkesat / parakushtet e pranimit / hyrjes për përftimin e kualifikimit 

• Avancimi / përshkueshmëria në sistemin e kualifikimit / kualifikimi i mëtejshëm dhe 

mundësitë për punësim 

• Struktura e kualifikimit: Lista e njësive të detyrueshme të rezultateve të të nxënit 

dhe njësive me zgjedhje të rezultateve të të nxënit  

• Rezultatet e të nxënit të shprehura në njohuri, aftësi dhe kompetenca 

Dhe e fundit, me qëllim garantimin e transparencës, në fund, sugjerohet përshkrimi 

shkurtimisht i procesit për arritjen e dakordimit në lidhje me standardin rajonal të 

kualifikimit si bazë për zhvillimin dhe miratimin e standardit përkatës kombëtar të 

kualifikimit. 
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Në tabelën e mëposhtme gjeni një model të propozuar dhe disa udhëzime në lidhje me 

mënyrën e përshkrimit të elementeve të standardit rajonal të kualifikimit me qëllim 

lehtësimin e diskutimeve të grupeve të punës. 

ELEMENTET E STANDARDIT 

RAJONAL TË KUALIFIKIMIT  

Udhëzime në lidhje me mënyrën e përshkrimit të 

elementeve të standardit rajonal të kualifikimit 

Titulli i kualifikimit Përshkruani titullin e kualifikimit në gjuhën angleze 

dhe në të gjitha gjuhët zyrtare të vendeve në 

Ballkanin Perëndimor. (p.sh. standardi rajonal i 

kualifikimit për projektuesin e lojërave elektronike) 

Lloji i kualifikimit Përcaktoni nëse ky standard është për një kualifikim 

në arsimin e përgjithshëm, arsimin dhe formimin 

profesional ose arsimin e lartë, nëse ky kualifikim 

mund të përftohet edhe në arsimin dhe formimin e të 

rriturve dhe nëse ky kualifikim është i përshtatshëm 

për t'u akorduar në sistemin e validimit me cilësi të 

garantuar të të nxënit formal ose joformal. 

Përshkrimi/ justifikimi/ arsyetimi i 

kualifikimit, nevoja për kualifikim 

Përshkruani arsyen përse ky kualifikim është i 

justifikuar dhe në veçanti nëse është propozuar sepse 

kërkohet nga tregu i punës. Specifikoni pse ky 

kualifikim është i rëndësishëm në rang rajonal. Listoni 

çdo aprovim paraprak të marrë nga autoritetet 

kombëtare. 

Standardet përkatëse të profesionit, 

lidhja me ISCO-n ose ndonjë provë 

tjetër në lidhje me konsultimin me 

palët e interesit të tregut të punës 

Referojuni metodologjive të aplikuara për studimin 

dhe analizimin e nevojave dhe kërkesave të tregut të 

punës dhe në veçanti standardit rajonal të profesionit 

që është përdorur si bazë për zhvillimin e këtij 

standardi rajonal të kualifikimit. Sugjeroni klasifikimet 

përkatëse në klasifikimet kombëtare të profesioneve 

në vendet në rajon, kur është e përshtatshme. 

Niveli i kualifikimit (KEK) Përcaktoni nivelin në Kornizën Evropiane të 

Kualifikimeve për Të Nxënit Gjatë Gjithë Jetës (KEK 1-

8). Përcaktimi i nivelit të KEK nënkupton nivelin në 

kornizën përkatëse kombëtare të kualifikimit bazuar 

në raportet e referencimit të kornizave kombëtare të 

kualifikimeve në KEK. 
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Vlera e krediteve të kualifikimit ose 

vitet/ orët e kohëzgjatjes dhe pjesa e 

njësive të arsimit të përgjithshëm në 

kualifikimin në tërësi  

Përshkruani vëllimin e kualifikimit në termat e ECVET. 

ECVET këtu përdoret për të përshkruar ngarkesën e 

punës, d.m.th. orët e nevojshme për një individ për të 

arritur rezultatet e të nxënit të këtij kualifikimi. Ai 

përfshin si kohën e induksionit ashtu edhe kohën e 

kaluar në procesin e të nxënit dhe formimit jashtë 

klasës. Meqenëse nuk ekziston një formulë e 

dakorduar bashkarisht, shpjegoni sa orë mësimi keni 

rënë dakord që t'i alokohen një krediti ECVET. 

Kreditet ECVET caktohen vetëm për pjesën 

profesionale të standardit të kualifikimit. Sidoqoftë, 

duhet të përcaktoni pjesën e komponentëve 

profesionalë brenda një kualifikimi si një element i 

standardit të kualifikimit (p.sh. 60% e vëllimit të 

përgjithshëm të kualifikimit duhet të jenë njësitë e 

rezultateve të të nxënit në AFP dhe 40% e vëllimit të 

përgjithshëm të kualifikimit do të jenë njësitë e 

rezultateve të të nxënit në arsimin e përgjithshëm). 

Sektori / fusha e punës Përshkruani klasifikimin e kualifikimit sipas sektorëve 

të AFP-së siç janë përcaktuar në secilin prej vendeve 

dhe sipas klasifikimit të EUROSTAT ISCED-F (Fushat e 

Arsimit dhe Formimit). 

Kërkesat specifike për sigurimin e 

cilësisë në lidhje me kualifikimin 

Përshkruani çdo kërkesë specifike në lidhje me 

sigurimin e cilësisë për këtë kualifikim që është e 

rëndësishme nga këndvështrimi i modaliteteve të 

sigurimit të cilësisë në secilin vend. 

Kërkesat/ parakushtet e pranimit / 

hyrjes për përftimin e kualifikimit 

Përshkruani kërkesat e hyrjes për këtë kualifikim në 

aspektin e kualifikimit paraprak që duhet të përftohet 

(p.sh. shkollën fillore ose kualifikimin e nivelit 1 të 

KEK-ut) si dhe çdo kërkesë tjetër specifike të 

mundshme si për shembull provimi i pranimit. 

Avancimi/ përshkueshmëria në 

sistemin e kualifikimit / kualifikimi i 

mëtejshëm dhe mundësitë për 

punësim 

Përshkruani shtigjet e mundshme të mëtejshme 

profesionale në lidhje me faktin nëse ky kualifikim 

siguron qasjen në arsimin e lartë dhe/ ose në tregun e 

punës. 

Struktura e kualifikimit: Lista e Listoni njësitë e detyrueshme të rezultateve të të 
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REKOMANDIMI NË LIDHJE ME POLITIKAT - ANGAZHIMI I FORTË POLITIK PËR 

NJË BASHKËPUNIM MË TË QENDRUESHËM RAJONAL 

Me qëllim zhvillimin e bashkëpunimit më sistematik dhe të qëndrueshëm në nivel rajonal, 

bazuar në historitë e suksesit të paraqitura në këtë Studim Fizibiliteti, ekziston nevoja për 

një angazhim më të fortë politik veçanërisht nga ministrat e arsimit. Angazhimi politik 

është i nevojshëm për t'i dhënë procesit një shtytje të fortë drejt eksplorimit të 

mëtejshëm të rezultateve të projekteve dhe iniciativave rajonale. 

Është tejet e këshillueshme që, për të mbështetur angazhimet politike drejt një 

bashkëpunimi më të thellë rajonal, të përdoren strukturat ekzistuese të qeverisjes. Çdo 

alternativë tjetër do të krijonte një barrë më të madhe administrative për qeveritë dhe do 

të shkatërronte iniciativat ekzistuese. 

Ministrat përgjegjës për arsimin kanë demonstruar angazhimin e tyre për një 

bashkëpunim më të thellë rajonal në fushën e arsimit dhe formimit duke lançuar Nismën e 

Evropës Juglindore për Reformën në Arsim (ERI SEE), duke krijuar strukturën e qeverisjes 

ku përfaqësohen të gjitha vendet anëtare në Bordin Drejtues të ERI SEE dhe duke ngritur 

Sekretariatin e ERI SEE i mandatuar për vënien në funksionim të vizionit të tyre. 

Prandaj, rekomandohet që struktura e qeverisjes së ERI SEE të ndërmarrë masat e 

mëposhtme: 

1. Përgatitja e propozimeve konkrete për bashkëpunimin e mëtejshëm për krijimin e 

standardeve rajonale të kualifikimit - një dokument i përgatitur nga Sekretariati i 

ERI SEE me ndihmën edhe të ekspertëve. 

2. Organizimi i një procesi konsultimi me palët përkatëse të interesit për të 

mbështetur më mirë bashkëpunimin e propozuar - uebinare të organizuara nga 

Sekretariati i ERI SEE që përfshin ministritë e arsimit, agjencitë përgjegjëse për AFP-

njësive të detyrueshme të 

rezultateve të të nxënit dhe njësive  

me zgjedhje të rezultateve të të 

nxënit  

nxënit dhe njësitë me zgjedhje të rezultateve të të 

nxënit me kreditet përkatëse ECVET. 

Rezultatet e të nxënit të shprehura 

në njohuri, aftësi dhe kompetenca 

Përshkruani secilën njësi të rezultateve të të nxënit 

më anën e një serie të rezultateve të të nxënit si 

njohuri, aftësi dhe kompetenca. 

Dakordimi për standardin rajonal të 

kualifikimit 

Përshkruani shkurtimisht procesin e arritjes së 

dakordimit për standardin rajonal të kualifikimit 

(përbërja e grupit të punës, data). 
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në dhe kualifikimet, dhomat, shoqatat e punëdhënësve dhe aktorë të tjerë të 

rëndësishëm. 

3. Diskutimi dhe dakordimi i veprimeve të mëtejshme në nivel rajonal - vendim që do 

të merret nga Bordi Drejtues i ERI SEE në lidhje me Planin e Veprimit/ Udhërrëfyesin 

e propozuar të paraqitur nga Sekretariati i ERI SEE. 

4. Përgatitja e terrenit për angazhimet ministrore - një Deklaratë apo Komunikatë 

Ministrore e përgatitur nga Sekretariati i ERI SEE, dakorduar me Bordin Drejtues të 

ERI SEE dhe miratuar në një Konferencë Ministrore Rajonale. 
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