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Parathënie 

 

6 shkolla të Arsimit Profesional (AP) në Shqipëri, me mbështetjen e projektit “Aftësi për Punë” 

(S4J), po promovojnë një proces vendim-marrës dhe planifikues të ofertës mësimore të bazuar 

në evidencën dhe kërkesat rajonale të tregut. Kjo qasje pritet të rrisë relevancën e ofertës 

mësimore duke kontribuar kështu në zhvillimin e aftësive të kërkuara nga tregu i punës dhe 

në pajisjen e nxënësve me njohuritë dhe aftësitë e duhura. Kjo do të mundësojë që në të 

ardhmen të diplomohen specialistë më të kualifikuar dhe sipas nevojave të kompanive, si dhe 

të realizohet një tranzicion më i shpejtë i të diplomuarve në tregun e punës dhe të arrihet një 

produktivitet më i lartë i kompanive shoqe4ruar me paga më të larta të të diplomuarve nga 

AFP. 

Studimet e gjurmimit ofrojnë një tablo më të qartë të performancës së të diplomuarve në 

shkollat e AP në tregun e punës, duke matur punësimin produktiv të të diplomuarve pas 

përfundimit të studimeve. Ato përfaqësojnë një nga burimet për vlerësimin dhe mbështetjen 

në përmirësimin e cilësisë dhe përputhshmërisë së  AP me tregun e punës. Për këtë qëllim, 

projekti S4J ka mbështetur zbatimin e një sistemi gjurmimi në nivel ofruesi në 6 institucione 

ofruese partnere që nga shtatori 2017. 

Ky raport paraqet të dhënat dhe rezultatet e përgjithshme që mbulojnë tre breza të të 

diplomuarve (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) nga 6 shkolla të AP në 5 rajone të Shqipërisë. 

Rezultatet kryesore janë paraqitur në përputhje me objektivat e studimit të gjurmimit dhe 

mbulojnë tema në lidhje me rezultatet e ecurisë së përfshirjes në tregun e punës të të 

diplomuarve, periudhën tranzitore deri në integrimin në tregun e punës, informacion mbi 

pagën dhe kushtet e tjera të punës, si dhe vlerësimin në retrospektivë të institucionit të tyre 

arsimor (shkollës). Raporti përqendrohet në brezin e nxënësve të diplomuar në vitin 2018, 

por, ofron krahasim me brezat e 2016 dhe 2017. Shkollat, nga ana tjetër, kanë raporte 

individuale për proceset e tyre të vendimmarrjes. 
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1. Hyrje 
 

Në Shqipëri, ndonëse ka një interes në rritje për gjurmimin e të diplomuarve e nxitur dhe nga 

politikat dhe ndryshimet ligjore të fundit, nismat për gjurmim në nivel ofruesi kanë qenë 

sporadike dhe janë përqendruar kryesisht në nivel kombëtar1. Ndërkohë që gjurmimi në nivel 

kombëtar është një instrument i rëndësishëm për të informuar me të dhëna të besueshme 

ministrinë përgjegjëse dhe organet e tjera qendrore në lidhje me ecurinë e përfshirjes të të 

diplomuarve në AFP-së² në tregun e punës 2, ai nuk është i përshtatshëm për pjesën më të 

madhe të punës të ofruesve individual. Nga ana tjetër, është gjurmimi në nivel ofruesi që 

përfaqëson një instrument të volitshëm bazë për përcaktimin e kapaciteteve të ofruesve në 

përgatitjen e të diplomuarve që përmbushin kërkesat e tregut të punës. Ai gjithashtu 

mbështet sistemin e gjurmimit në nivel kombëtar.3 

Për të përmbushur këto synime, dy objektivat kryesorë të gjurmimit në nivel ofruesi janë: 

• Përcaktimi empirik i ecurisë së përfshirjes në tregun e punës të të diplomuarve në AFP 

(tregues objektiv); 

• Vlerësimi i lidhjes horizontale midis arsimit dhe botës së punës sipas vlerësimit në 

retrospektivë nga të diplomuarit (tregues subjektiv). 

Të dhënat e studimit gjurmues mbulojnë tre breza të të diplomuarve (2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018) nga 6 ofrues të AFP partnerë në 5 rajone në Shqipëri. Më poshtë është lista e 

ofruesve: për shkollat Gjergj Canco dhe Hamdi Bushati të dhënat e gjurmimit janë të 

disponueshme duke filluar që nga brezi i të diplomuarve në 2017.4 

 

Figura 1 Institucionet e AFP  

 

 

 

 

 

 

 
1 Deasy, O. (mars 2010) Studim Gjurmimi i të Diplomuarve nga Shkollat Teknike Profesionale në qershor 2009. 
"Mbështetje për Reformën e Arsimit dhe Formimit Profesional" EuropeAid / 125482; Vertopi, E et al. (shkurt 2012). 
Studim Gjurmimi i të Diplomuarve nga Shkollat e AFP-së në qershor 2010.; Raport mbi Studimin e Gjurmimit të 
Arsimit dhe Formimit Profesional në Shqipërinë Verilindore - Faza II. Mandatuar nga Komponenti 3 i Programit për 
AFP  të Bashkëpunimit Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Tiranë. 
2 Për të mbështetur hartimin e politikave në bazë të evidencave dhe monitorimin. 
3 Për një vështrim më të hollësishëm të studimeve institucionale të gjurmimit, shih Schomburg (2016).  
4 Kur projekti filloi të mbështesë këto shkolla. 

Kolin Gjoka Kristo Isak Pavarësia Tregtare
Gjergji 
Canco

Hamdi 
Bushati
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2. Struktura dhe metodologjia e studimit të gjurmimit 

 

Për studimin e gjurmimit në nivel ofruesi, projekti S4J zgjodhi një model hulumtimi cross-

sectional dhe zbatoi një qasje sasiore duke përdorur një anketim me pyetësor të 

standardizuar. Duke pasur parasysh që madhësia e popullatës së synuar në nivel ofruesi ishte 

e vogël, u zgjodh të bëhej censusi i popullatës për secilën shkollë dhe jo studimi i një mostre 

të saj. 

Zbatimi i secilit cikël të studimit të  gjurmimit përfshin tre faza themelore. Gjatë fazës së parë 

ose fazës përgatitore, popullata e synuar (brezi i të diplomuarve) dhe koha pas diplomimit 

përcaktohen që në fillim; më pas, realizohet para-gjurmimi i nxënësve. Qëllimi kryesor i para-

gjurmimit është të grumbullojë të dhënat bazë të të diplomuarve të ardhshëm në lidhje me 

planet dhe pritshmëritë e tyre subjektive në lidhje me karrierën, karakteristikat socio-

demografike dhe informacionin e kontaktit. Qëllimi kryesor i kësaj faze është përditësimi i 

informacionit të kontaktit të studentëve. Plotësimi  i pyetësori për para-gjurmimin bëhet çdo 

muaj maj ose afërsisht 3-4 javë para se të diplomuarit të largohen nga shkollat e tyre 

përkatëse. 

Figura 2 Fazat e realizimit të studimit të gjurmimit në nivel ofruesi 

 

 

Në fazën e gjurmimit grumbullohen të dhënat për studimin e gjurmimit. Gjurmimi synon të 

përmbush dy objektiva kryesore: përcaktimin empirik të ecurisë së përfshirjes në tregun e 

punës të të diplomuarve në AFP dhe shqyrtimin e lidhjes horizontale midis arsimit dhe botës 

së punës.5 Për grumbullimin e të dhënave është përdorur instrumenti Kobo Toolbox përmes 

teknikës CASI ose Vetë-Anketim me Ndihmën e Kompjuterit.  

Pas fazës së grumbullimit së të dhënave, të dhënat sasiore analizohen duke përdorur SPSS dhe 

Microsoft Excel. Përpunimi i të dhënave përfshin konkluzionet përshkruese së bashku me 

statistikat përkatëse. Pas gjurmimit të brezit të dytë, përgatiten raportet krahasuese si dhe 

raportet individuale në nivel ofruesi.  

 
5 Studimi i Gjurmimit për të diplomuarit në vitin 2016 u realizuar rreth 15 muaj pas diplomimit, ndërsa  për të 
diplomuarit në vitin 2017 12 muaj pas diplomimit. 
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3. Përshkrimi i kampionit 

 

Në  gjurmimin e brezit të tretë të të diplomuarve morën pjesë gjithsej 403 të diplomuar të 

brezit 2017-2018 nga 6 shkolla ofruese partnere. Tabela 1 përmbledh nivelin e përgjigjeve nga 

ofruesit e AFP-së. Siç tregohet, madhësia e mostrës në nivel ofruesi është relativisht e vogël 

dhe ndryshon sipas ofruesve.  

Tabela 1 Mbulimi i studimit të gjurmimit në nivel ofruesi 

Brezi  Rajoni Ofruesi  Të anketuarit 

/të diplomuarit 

Niveli i 

përgjigjeve 

% e 

totalit 

2015-

2016 

Lezha Kolin Gjoka 64/119 54% 49% 

Berat Kristo Isak 40/49 82% 30% 

Vlora Pavarësia 20/73 27% 15% 

Vlora Tregtare 8/21 38% 6% 

 Nën-mostra 

1 

132/263 50% 100% 

2016-

2017 

Lezha Kolin Gjoka 66/80 83% 18% 

Berat Kristo Isak 8/8 100% 2% 

Vlora Pavarësia 59/98 60% 16% 

Vlora Tregtare 19/19 100% 5% 

Tirana Gjergji 

Canco 

121/201 60% 33% 

Shkodra Hamdi 

Bushati 

91/102 89% 25% 

 Nën-mostra 

2 

363/508 71% 100% 

2017-

2018 

Lezha Kolin Gjoka 46/70 66% 11% 

Berat Kristo Isak 70/72 97% 17% 

Vlora Pavarësia 61/126 48% 15% 

Vlora Tregtare 45/48 94% 11% 

Tirana Gjergji 

Canco 

121/201 60% 30% 

Shkodra Hamdi 

Bushati 

60/87 69% 15% 

 Nën-mostra 

3 

403/604 67% 100% 
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Tabela 2 Drejtimet mësimore sipas madhësisë së mostrës 

 2016 2017 2018 

Administrim zyre 22%  2% 

Bujqësi    5% 

Ekonomi & Biznes 45% 25% 16% 

Elektroteknikë & 

Elektronikë 

6% 22% 25% 

Hoteleri &Turizëm 11% 14% 25% 

Instalues i sistemeve 

termohidraulike 

2% 1% 1% 

Tekstil-konfeksione  4% 3% 

Mekanikë 1% 4% 4% 

Shërbim mjetesh 

transporti 

3% 5% 5% 

Teknologji Ushqimore   1% 

TIK 11% 18% 13% 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=132, N2=335, N3=400. 

 

Në Tabelën 2 renditen drejtimet mësimore përkatëse të të diplomuarve  të përfshirë në 

mostër. Drejtimet mësimore më tipike për brezin e vitit 2018 janë Hoteleri & Turizëm dhe  

Elektroteknikë & Elektronikë, që së bashku përbëjnë 50%  të mostrës. 

 

Për sa i përket përbërjes gjinore të mostrës, mostra për brezin e të diplomuarve në vitin 2018 

përbëhet nga 20% femra dhe 80% meshkuj.  

 

 
Figura 3 Përbërja gjinore 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=132, N2=363, N3=400. 
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4. Rezultatet 

 

Rezultatet kryesore të paraqitura më poshtë janë organizuar sipas objektivave të studimit të 

gjurmimit dhe pyetjeve të përfshira në të. Ky raport do të përqendrohet në brezin e të 

diplomuarve në vitin 2018, duke ofruar gjithashtu krahasimin me brezat e 2016 dhe 2017. Për 

brezin e vitit 2016, janë në dispozicion të dhëna vetëm për 4 ofrues partnerë.  

4.1 Situata Aktuale e Punësimit 

 

Cila është situata aktuale e punësimit të të diplomuarve në AFP një vit pas diplomimit të 

tyre? 

Më pak se gjysma e të diplomuarve në vitin 2018 ishin të punësuar ose të vetëpunësuar një 

vit pas diplomimit, ndërsa rreth 20% ishin duke ndjekur arsimin e lartë ose trajnime të 

mëtejshme. Ndërsa përqindja e të diplomuarve të punësuar ka mbetur e qëndrueshme gjatë 

dy viteve të fundit (47-48%), shkalla e të papunëve ka rënë; më pak se një në tre të diplomuar 

të brezit 2018 (28%) ishin të papunë një vit pas diplomimit të tyre. 

 
Figura 4 Përfshirja në tregun e punës një vit pas  diplomimit ( në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=132, N2=363, N3=403. 

 

Më pak se gjysma e të diplomuarve të gjurmuar ishin të punësuar ose të vetë-punësuar një vit 

pas diplomimit të tyre. Përqindja e të punësuarve ose të vetë-punësuarve ka mbetur e 

qëndrueshme pas një rritje prej 14 p.p për të diplomuarit në vitin 2016. Duke u ndalur te të 

diplomuarit e punësuar, rritja e niveleve të punësimit si për brezin e 2017 dhe 2018 i 

atribuohet rritjes së nivelit të të diplomuarve të punësuar në krahasim me ata të vetë-

punësuar. Përqindja e të vetë-punësuarve ka mbetur e qëndrueshme gjatë tre viteve të fundit, 

rreth 1 në 10 të diplomuar.  
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Figura 5 Punësimi përkundrejt vetë-punësimit (në %) 

 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=171, N3=194. 

 

Ndërsa përqindja e të pa-punësuarve ka mbetur e pandryshuar për brezat e të diplomuarve 

në 2016 dhe 2017, por ka një ulje prej 8 p.p të të pa-punësuarve për brezin e vitit 2018. 

 
Figura 6 Papunësia (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=33, N2=100, N3=86.  

 

Kategoria ‘tjetër’ përgjithësisht përfshin të diplomuarit që po planifikojnë të largohen nga 

vendi ose që tashmë janë shpërngulur.6  

 

A ndryshon në varësi të gjinisë ecuria e përfshirjes në tregun e punës? 

52% e djemve të diplomuar në 2018 ishin të punësuar ose të vetë-punësuar një vit pas 

diplomimit të tyre, krahasuar me vetëm një të tretën e vajzave (32%). 

Hendeku i punësimit gjinor është i dukshëm në të tre brezat e të diplomuarve, ai luhatet nga 

27 % për brezin e vitit 2016 deri në 19 % për brezin e 2018 - megjithëse interpretimi kërkon 

kujdes për shkak të përfaqësimit të ulët të vajzave në mostër.  

 

Në të tre brezat, për të diplomuarit meshkuj ka më shumë gjasa të punësohen një vit pas 

diplomimit në krahasim me të diplomuarit femra. Si rrjedhojë, hendeku i punësimit gjinor 

luhatet nga 27 % në brezin e 2016 deri në 19 % në brezin e 2018. Përqindja e të diplomuarve 

të papunë është gjithashtu më e lartë për femrat e diplomuara, siç tregohet në Fig.8 

 

 
6 Për brezin e të diplomuarve në 2016, nga 10 prej atyre që dhanë përgjigje dhe që zgjodhën kategorinë ‘tjetër’, 1 
po planifikonte të largohej nga vendi ndërsa 8 të tjerë tashmë ishin larguar. Nga brezi i 2017, ishin 4 që u përgjigjen 
dhe zgjodhën këtë kategori. Për brezin e 2018, nga 14 që dhanë përgjigje, 5 po planifikonin të largoheshin nga 
vendi, ndërsa 3 tashmë ishin larguar. 

40%

40%

26%

8%

7%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Të Diplomuar në 2018

Të Diplomuar në 2017

Të Diplomuar në 2016

Të Punësuar

Të Vetë-punësuar

36% 34%
28%

0%

20%

40%

Të Diplomuar në 2016 Të Diplomuar në 2017 Të Diplomuar në 2018



 
      

 

                              
 

 12 
 

 
 

Figura 7 Ndarja gjinore për të diplomuarit e  punësuar/vetë-punësuar

 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=47, N2=123, N3=114. 

 

 
Figura 8 Ndarja gjinore për të diplomuarit e papunë  

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=33, N2=100, N3=86. N1=47. 

 

Gjithsesi, të dhënat e ndara sipas gjinisë kërkojnë interpretim të kujdesshëm për shkak të 

përmasës së vogël të mostrës të popullatës me vajza. Sa i përket përbërjes gjinore të të 

diplomuarve të synuar, në mostrën tonë, për grupin e 2016, 66% e të anketuarve ishin 

meshkuj dhe 34% që ishin femra. Për brezin e 2017 dhe 2018, përqindja e meshkujve ishte më 

e lartë - përkatësisht 86% dhe 80%. 

 
Figura 9 Përbërja gjinore e mostrës (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=132, N2=363, N3=400. 
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4.2 Lidhja e punës me fushën e arsimit 

 

A lidhet puna aktuale e të diplomuarve me fushën e studimeve të tyre? 

Vetëm gjysma e të diplomuarve në 2017 dhe 2018 punojnë në profesione që lidhen me 

studimet e tyre. Këto të dhëna nxjerrin në pah problemet që ekzistojnë në lidhje me 

përputhshmërinë e ofertës së AFP-së me kërkesat e tregut të punës, pasi shumica e të 

diplomuarve në vitin 2018 ose 65%  e tyre pohuan se ata ose nuk kanë gjetur një punë që të 

lidhet me studimet e tyre ose nuk ka punë që lidhen me studimet e tyre. 

 
Figura 10 Punë që lidhet me studimet  (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=171, N3=194. 

Vetëm gjysma ose rreth 50% e të diplomuarve në vitin 2017 dhe 2018 deklaruan se puna e 

tyre e tanishme ishte e lidhur me studimet e tyre në krahasim me 57% të të diplomuarve në 

vitin 2016. Kur u pyetën për arsyet e kësaj mospërputhjeje, shumica e të diplomuarve në vitin 

2018 ose 60% e tyre, deklaruan se ofertat për punë nuk lidhen me studimet e tyre, ndërsa 5% 

pohuan se nuk kishte punë në lidhje me studimet e tyre - duke nxjerr në pah problemet e 

mospërputhjes së ofertës së AFP me kërkesat e tregut të punës. Vetëm 22% e të diplomuarve 

kishin zgjedhur një punë që nuk kishte lidhje me studimet e tyre sepse ajo u siguronte pagesë 

dhe kushte më të mira pune (Shih Figurën 11). 

 

Tabela 3  Punë që lidhet me studimet: të punësuar përkundrejt të  vetë-punësuar 

 2016 2017 2018 

 Të 

punësuar 

Të vetë- 

punësuar 

Të 

punësuar 

Të vetë-

punësuar  

Të 

punësuar 

Të vetë-

punësuar 

Po 56% 

(n=19) 

60% (n=6) 47% 

(n=68) 

69% 

(n=18) 

52% 

(n=84) 

42% 

(n=13) 

Jo 44% 

(n=15) 

40% (n=4) 53% 

(n=77) 

31% (n=8) 48% 

(n=79) 

58% 

(n=18) 
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Figura 11 Arsyet që mendohet se sjellin mospërputhjen  (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=96. 

4.3  Niveli i Pagave 

Cili është niveli i pagave për të diplomuarit e punësuar një vit pas diplomimit? 

46% e të diplomuarve në vitin 2018 kishin paga në nivelin 23,001-35,000 lekë neto, krahasuar 

me 61% të të diplomuarve në 2017 dhe 50% të të diplomuarve në 2016. Kjo ulje është 

shkaktuar nga përqindja më e lartë e të diplomuarve në vitin 2018 që marrin 35,001 lekë dhe 

më shumë në muaj; 43% kanë marrë 35,000 lekë dhe më shumë në muaj, krahasuar me 30% 

në 2016 dhe 24% në 2017.  

Përqindja e të diplomuarve me paga më të ulëta se paga minimale është ulur me kalimin e 

viteve nga 20% në 11%.  

 

Ndonëse për të diplomuarit në vitin 2016 dhe 2017, shumica e të diplomuarve kishin të 

ardhura në nivelin 21.301-35,000 lekë në muaj (që shkon nga 50-61%), më pak se gjysma e të 

diplomuarve në 2018 (46%) kishin paga të atij niveli. Gjithashtu, ekziston një përqindje më e 

lartë e të diplomuarve që kanë të ardhura mbi 35,000 lekë në muaj në brezin e të diplomuarve 

në 2018; 43% fitonin 35,000 lekë dhe më shumë në muaj, krahasuar me 30% në 2016 dhe 24% 

në 2017. Sidoqoftë, të diplomuarit e punësuar që raportuan se fitonin shuma më të larta janë 

në numër shumë të ulët. Përqindja e të diplomuarve me paga më të ulëta se paga minimale 

ka ardhur duke u ulur me kalimin e viteve nga 20% në 11%. 

Figura 12 Të ardhurat mujore neto (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 
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shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=171, N3=192. Të dhënat 

përfshijnë punësimin dhe vetë-punësimin. 

4.4  Kushtet e punës 

Cilat janë karakteristikat dhe kushtet e punës të të diplomuarve të punësuar? 

Rreth 39% e të diplomuarve në vitin 2018  punonin që prej 6-9 muajsh për punëdhënësin e 

tyre aktual, ndërsa 5% kishin më shumë se 9 muaj. Pothuajse të gjithë të diplomuarit e 

punësuar punonin me kohë të plotë ndërsa vetëm 1 në 10 të diplomuar të punësuar kishin 

marrëveshje me kohë të pjesshme me punëdhënësit e tyre. 

Duke reflektuar mjedisin e biznesit në Shqipëri, shumica ose rreth 6 në 10 të diplomuar, 

punonin në biznese të vogla me deri në 9 të punësuar. Ndërmarrjet e mesme kanë punësuar 

rreth më pak se një të tretën e të diplomuarve si në brezin e 2017 ashtu edhe në të 2018. Dhe, 

vetëm 1 në 10 të diplomuar punonte në biznese të mëdha me më shumë se 50 të punësuar. 

80% e të diplomuarve në vitin 2018 deklaruan se punëdhënësi i tyre u ka paguar sigurimet, 

pra një shifër 9 p.p më e lartë se ata që deklarojnë punësim formal, gjë që tregon nevojën e 

rritjes së ndërgjegjësimit për të drejtat e tyre në lidhje me standardet dhe marrëdhëniet e 

punës. Situata për të diplomuarit në vitin 2018 duket paksa më e mirë në krahasim me brezin 

e vitit 2017, ku rreth 1 në 4 deklaruan se punëdhënësi i tyre nuk u paguante asnjë kontribut.  

Të pyetur se sa kohë kishin që punonin në punën aktuale, vetëm 16% e të diplomuarve në 

2018 të punësuar  kishin më pak se një muaj në punën e tyre aktuale në kohën e intervistës. 

Rreth 4 në 10 të diplomuar ose 39% e tyre, kishin 6 deri në 9 muaj që po punonin për 

punëdhënësin e tyre aktual, ndërsa 5% kishin më shumë se 9 muaj. 

Figura 13  Muaj në punën aktuale (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=14, N2=64, N3=62. 

Pjesa dërmuese e të diplomuarve të punësuar punonin me kohë të plotë dhe rezultatet në 

lidhje me punësimin me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme duket se kanë trende të 

ngjashme për të gjitha brezat e të diplomuarve. Për të diplomuarit në vitin 2018, në pyetësor 

u shtua një kategori e re – punësim ‘sezonal’ me kohë të plotë - dhe gjithsej 89% e të 

diplomuarve të gjurmuar raportuan se punojnë me kohë të plotë (përfshirë 6% sezonal).  
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Figura 14  Punësimi me kohë të plotë përkundrejt punësimit me kohë të pjesshme  (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=34, N2=145, N3=163. 

Të pyetur mbi madhësinë e kompanisë, shumica ose rreth 6 në 10 të diplomuar kanë punuar 

në biznese të vogla me deri në 9 të punësuar dhe kjo paraqet një trend të qëndrueshëm; 

përqindja luhatej nga 62% për brezin e 2016, 59% për brezin e 2017 dhe 60% për brezin e 

2018. Ndërmarrjet e mesme kanë punësuar rreth më pak se një të tretën e brezit 2017 dhe të 

brezit 2018. Gjithashtu, vetëm 1 në 10 të diplomuar ka punuar në biznese të mëdha me më 

shumë se 50 të punësuar. 

 
Figura 15 Madhësia e kompanisë (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=26, N2=145, N3=163. 

Sa i përket kontratës që të diplomuarit kishin me punëdhënësit, shumica dërrmuese ose 71% 

e të diplomuarve në vitit 2018 raportuan se kishin një kontratë pune, qoftë me kohëzgjatje të 

përkohshme apo të pacaktuar, krahasuar me 54% në brezin e vitit 2017. Ndërsa, një përqindje 

e konsiderueshme ose 46% raportuan se nuk kishin asnjë kontratë punësimi në vitin 2017, kjo 

përqindje u ul në 29% ose më pak se një në tre të diplomuar për të diplomuarit në 2018. 

Figura 16 Lloji i kontratës (në %) 

 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=34, N2=145, N3=163. 
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Figura 17 Ndërgjegjësimi rreth pagesës së sigurimeve nga punëdhënësit (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=34, N2=145, N3=163. 

Për të verifikuar vërtetësinë e informacionit në lidhje me llojin e kontratës dhe si tregues i 

përafërt për informalitetin, të diplomuarit u pyetën në lidhje me pagesën e sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore nga punëdhënësit e tyre. 80% e të diplomuarve në vitin 2018 

deklaruan se punëdhënësi i tyre u ka paguar sigurimet,  kjo shifër është 9 p.p më e lartë se ata 

që deklarojnë punësim formal ose ata që raportojnë se kanë kontratë. Ndërsa 7% nuk janë të 

sigurt nëse punëdhënësi i tyre u ka paguar ndonjë kontribut, 12% raportuan se punëdhënësi 

aktual nuk u ka paguar sigurime. Situata midis të diplomuarve në 2018 duket paksa e 

përmirësuar në krahasim me brezin e vitit 2017, ku rreth 1 në 4 deklaruan se punëdhënësi i 

tyre nuk u paguante asnjë kontribut. 

4.5 Perceptimi mbi stabilitetin dhe kënaqshmërinë me vendin e punës 

Sa të sigurt dhe të kënaqur janë të diplomuarit në punën e tyre aktuale një vit pas 

diplomimit? 

Të diplomuarit përgjithësisht ndihen të sigurt dhe të kënaqur me punën e tyre një vit pas 

diplomimit, edhe pse ka një përqindje më të lartë të të diplomuarve në vitin 2018 të punësuar 

që kanë perceptime neutrale në lidhje me këtë çështje.   

49% e brezit të vitit 2018 ndjehen ose ‘të sigurt’ ose ‘shumë të sigurt’ në punën e tyre në 

krahasim me 67% të brezit të vitit 2017. Megjithëse ekziston një lidhje e ndërsjellë midis 

sigurisë dhe kënaqësisë së perceptuar, kënaqësia për punën është më e lartë në mesin e të 

diplomuarve në 2018; rreth 56% pohuan se ata ishin ose ‘të kënaqur’ ose ‘shumë të kënaqur’ 

me punën e tyre, në krahasim me 62% të brezit  të 2017.7 

 
7 Vlerësimi i sigurisë/ stabilitetit në punë dhe kënaqësisë për vendin e punës në një shkallë nga 1 (minimumi) në 5 

(maksimumi) për studimin e dytë të gjurmimit u shndërrua në një shkallë  4- pikëshe. Opsioni i mesëm i shkallës 

(Neutral) u shtua në pyetësorin e studimit të dytë të gjurmimit në secilën prej pyetjeve. 
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Figura 18 Perceptimi për sigurinë (stabilitetin) e punës aktuale (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=34, N2=145, N3=162. 

Të pyetur sa e  sigurt (stabilizuar) ishte puna e tyre aktuale, ekziston një përqindje në rritje e 

të diplomuarve të punësuar që kanë perceptime neutrale midis të diplomuarve në 2018. 

Ndërsa rreth gjysma e të diplomuarve të punësuar ose 49% raportuan se e perceptonin të 

sigurt (stabilizuar) punën e tyre, një në tre të diplomuar (33%) kishte mendim neutral për këtë 

çështje. Vetëm rreth 18% ose më pak se 2 në 10 të diplomuar raportuan se kishin një punë të 

pasigurt. Për të diplomuarit e vitit 2017, rezultatet anonin më shumë drejt vlerësimit pozitiv 

dhe shumica e konsideruan punën e tyre si të sigurt (67%). 18% kanë mendim neutral në lidhje 

me sigurinë për punën e tyre, ndërsa pjesa e atyre që e perceptuan si ‘jo shumë e sigurt’ ose 

‘jo e sigurt’ është rreth 15%. Në këtë përshkrim nuk bëhen krahasime me mostrën e vitit 2016 

pasi shkalla ‘neutrale’ është shtuar në pyetësorin e studimit të gjurmimit duke filluar nga brezi 

i vitit 2017.  

Figura 19 Kënaqëshmëria në punën aktuale (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=34, N2=145, N3=162. 

Të pyetur se në çfarë shkalle ishin të kënaqur me punën e tyre aktuale, të diplomuarit në 2018 

raportuan përsëri vlerësime pak më të ulëta krahasuar me të diplomuarit në 2017. Më shumë 

se gjysma ose rreth 56% e të diplomuarve në vitin 2018 të punësuar pohuan se ishin ose ‘të 

kënaqur’ ose ‘shumë të kënaqur’ me punën e tyre, krahasuar me 62% të brezit të vitit 2017. 

Nga ana tjetër, më pak se 1 në tre të diplomuar (30%) në 2018 ose 6 p.p më shumë brezi i 

2017,  raportuan nivele neutrale të kënaqësisë.  
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4.6  Kohëzgjatja e gjetjes së punës së parë 

Sa është mesatarisht periudha tranzitore deri në punësimin e parë? 

Ekziston një trend në rritje që të diplomuarit të gjejnë punë para se të përfundojnë shkollën 

dhe periudha kalimtare deri në përfshirjen për herë të parë në tregun e punës është relativisht 

më e shkurtër për të gjitha brezat e të diplomuarve. Më shumë se gjysma e të diplomuarve në 

2018 ose 54% e tyre ishin përfshirë në tregun e punës para diplomimit, krahasuar me 38% për 

të diplomuarit në 2016 dhe 52% për të diplomuarit në 2017. Gjithashtu, 64%-66% e të 

diplomuarve kishin filluar punën e tyre të parë maksimumi një muaj pas diplomimit. 

 
Tabela 4 Periudha kohore në kërkim të një pune (në %)  

 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=53, N2=206, N3=222. Të 

dhënat përfshijnë punësimin, vetë-punësimin dhe të pa-punët aktual por me eksperiencē pune të 

mëparshme.  

Figura 20  Kategorizimi i periudhave kohore në kërkim të një pune (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=53, N2=206, N3=222. 

Më shumë se gjysma e të diplomuarve në vitin 2018 ose 54% e tyre ishin përfshirë  në tregun 

e punës para diplomimit, krahasuar me 38% e të diplomuarve në 2016 dhe 52% e të 

diplomuarve në 2017. Për mostrën e analizuar, të dhënat tregojnë se periudha e kalimit në 
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tregun e punës është relativisht më e shpejtë në të gjitha brezat e të diplomuarve, me 64% -

66% që kanë filluar punën e tyre të parë maksimumi një muaj pas diplomimit. Për 1 në 3 të 

diplomuar, periudha kohore në kërkim të  një pune është pothuaj e njëjtë edhe për kategoritë  

e tjera. 

Megjithëse nën-mostra e atyre që janë të vetë-punësuar është e vogël për të bërë analiza të 

hollësishme, Tabela 5 tregon të dhënat e disponueshme me informacion për kohën që i është 

dashur të diplomuarve për të hapur bizneset e tyre. Më shumë se gjysma e të vetë-punësuarve 

punojnë në biznese familjare. 

Tabela 5 Periudha kohore në kërkim të një pune si i/e vetë-punësuar 

 2016 2017 2018 

Biznes familjar  62% (n=16) 53% (n=16) 

Para diplomimit 60% (n=6) 12% (n=3) 17% (n=5) 

1 muaj pas 10% (n=1) 4% (n=1)  

1-3 muaj pas  12% (n=3) 3% (n=1) 

3-6 muaj pas  8% (n=2) 10% (n=3) 

6-9 muaj pas 10% (n=1) 4% (n=1) 17% (n=5) 

9-12 muaj pas    

Më shumë se 12 muaj 

pas 

20% (n=2)   

Totali N=10 N=26 N=30 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e 

rrumbullakosjes, shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. 

4.7 Mënyrat e gjetjes së punës së parë 

Si e gjejnë të diplomuarit punën e tyre të parë? 

Për të gjithë brezat, lidhjet personale të pjesëtarëve të familjes dhe të njohurve të tyre 

përfaqësojnë metodën më të zakonshme nëpërmjet të cilës të diplomuarit kanë filluar punë 

për herë të parë, megjithëse shihet një trend në rënie nga 77% në 2017 në 65% në 2018. 

Vetëm rreth 1 në 10 të diplomuar gjetën punë për herë të parë përmes praktikave 

profesionale që kanë bërë pranë bizneseve. 

 

Si i ndihmon të diplomuarit institucioni i AFP-së gjatë periudhës kalimtare? 

Metoda më e përmendur e mbështetjes nga shkolla janë udhëzimet e ofruara në kuadrin e 

këshillimit për karrierë (në 31% të rasteve) dhe instruksionet e ofruara në lidhje me kërkimin 

dhe aplikimin për një vend pune (në 28% të rasteve). 

Në 31% të rasteve, të diplomuarit raportuan se nuk kishin marrë ndonjë mbështetje nga 

shkolla për të gjetur punën e tyre të parë. 

 

 
Tabela 6   Renditja e metodave për të gjetur punën e parë ( në %) 

2016 Lidhje personale  

(77%) 

Shpallje për punë 

(9%) (n=4) 

Praktikë profesionale 

në biznes (7%) (n=3) 
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(n=33) Duke kontaktuar 

drejtpërdrejt 

punëdhënësin  (7%) 

(n=3) 

2017  Lidhje personale  

(69%) (n=124) 

 Shpallje për punë 

(9%) (n=16) 

Duke kontaktuar 

drejtpërdrejt 

punëdhënësin           

(9%) (n=16) 

Praktikë profesionale 

në biznes (6%) (n=11) 

 

2018 Lidhje personale  

(65%) (n=124) 

Duke kontaktuar 

drejtpërdrejt 

punëdhënësin  (13%) 

(n=25) 

Praktikë profesionale 

në biznes (9%) (n=17) 

 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e 

rrumbullakosjes, shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%.  Baza: N1=43, 

N2=180, N3=192. 

 

Pjesa dërrmuese e të diplomuarve ende vazhdojnë të sigurojnë punësim për herë të parë duke 

përdorur lidhjet personale të anëtarëve të familjes dhe të njohurve, megjithëse, kjo metodë 

ka një tendencë në rënie nga 77% në 2017 në 65% në 2018. Shpalljet për vende të lira pune 

zënë vendin e dytë më të zakonshëm të gjetjes së punës së parë, ndonëse,  në 2018 ka më 

shumë të diplomuar që kanë kontaktuar drejtpërdrejt me punëdhënësit e tyre. Të diplomuarit 

që gjejnë punë për herë të parë nëpërmjet praktikës profesionale në biznese ende përbëjnë 

një pjesë të vogël të mostrës së analizuar ose rreth 1 në 10 të diplomuar. 

Figura 21 Metodat e mbështetjes nga institucionet e AFP-së (në %) 

Shënim: Kjo është pyetje me përgjigje të shumëfishta. Shuma e përqindjeve nuk është e barabartë me 

100%. Baza: N1=44, N2=206, N3=192. 

Të diplomuarit e (vetë) punësuar u pyetën se si shkolla i kishte mbështetur për të gjetur punën 

e tyre të parë. Metoda më e përmendur e mbështetjes është orientimi mbi mundësitë e 

ndryshme të punësimit (në 31% të rasteve) dhe mësimi si të kërkohet për punë (në 28% të 

rasteve). Nuk ka ndryshime të dukshme midis brezave të 2017 dhe 2018. Sidoqoftë, krahasuar 
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me brezin e vitit 2017, të diplomuarit e brezit të 2018 përmendën që shkolla u kishte 

mundësuar shpesh kontakte me punëdhënësit e mundshëm (në 18% të rasteve). Në 31% të 

rasteve të diplomuarit raportuan se nuk kishin marrë ndonjë mbështetje nga shkolla e tyre 

për të gjetur punën e tyre të parë. 

4.8 Të diplomuarit që ndjekin kualifikime të mëtejshme 

Çfarë kualifikimi të mëtejshëm po ndjekin të diplomuarit? 

Në përgjithësi, rreth 2 në 10 të diplomuar zgjedhin të ndjekin studime dhe zhvillim profesional 

të mëtejshëm pas diplomimit të tyre. Midis të diplomuarve në vitin 2018 që ndjekin studime 

të mëtejshme, 83% po ndiqnin studimet në Universitet, ndërsa 10% po ndiqnin shkollë 

profesionale pas të mesmes. Arsyeja kryesore pse të diplomuarit kishin vijuar studime të 

mëtejshme ishte për të arritur një kualifikim më të lartë dhe ky arsyetim nuk ka ndryshuar për 

të tre brezat e fundit (46-48%).  

 
Figura 22 Llojet e kualifikimeve të mëtejshme (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=31, N2=65, N3=81. 

Pjesa më e madhe e atyre që ndjekin studime dhe zhvillimin profesional të mëtejshëm pas 

diplomimit ishin duke ndjekur studime në nivel universitar (83-90%). Në mesin e të 

diplomuarve në 2018 që ndjekin studime të mëtejshme, ndërsa 83% po ndiqnin studimet në 

Universitet, 10% po ndiqnin shkollë profesionale pas të mesmes.  
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Figura 23  Arsyet kryesore për studime të mëtejshme  (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=31, N2=65, N3=81. 

Të pyetur mbi arsyet e ndjekjes së studimeve të mëtejshme, përqindja e atyre që ndjekin 

studime të mëtejshme për të arritur një kualifikim më të lartë ka mbetur e qëndrueshme për 

të tre brezat e fundit (46-48%). Gjithsesi, përqindja e të diplomuarve në vitin 2018 që zgjedh 

studime të mëtejshme për të përmirësuar mundësitë për të gjetur një punë më të mirë është 

më e vogël - 12% më pak se brezi i 2017, zëvendësuar nga ata që dëshirojnë të ndjekin një 

karrierë tjetër (14%). 

4.9  Të diplomuarit pa punë 

Cilat janë disa nga vështirësitë që hasin të diplomuarit që nuk kanë mundur të gjejnë punë? 

28% e të diplomuarve në vitin 2018 ishin të papunë një vit pas diplomimit të tyre. Vetëm 56% 

e tyre ishin në kërkim aktiv të një pune në 4 javët e fundit para intervistës për studimin e 

gjurmimit ose 11 p.p më shumë se të diplomuarit  në 2017. 

Arsyet kryesore që mendohet se sjellin pamundësinë për të gjetur një punë janë të ndryshme, 

duke filluar nga mungesa e përvojës së punës deri te mungesa e kontakteve në gjetjen e një 

pune dhe mungesa e vendeve të punës në përgjithësi. Sidoqoftë, në mesin e brezit të të 

diplomuarve në vitin 2018 kishte më shumë prej tyre që mendonin se ata janë të papunë ose 

për shkak se mundësitë e punësimit nuk kanë të bëjnë me fushën e tyre të studimeve ose 

sepse njohuritë e tyre nuk përputhen me nevojat e tregut të punës - duke nxjerrë në pah 

probleme të përputhshmërisë së programeve të studimit me tregun e punës. 
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Figura 24 Arsyet kryesore pas papunësisë (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=47, N2=123, N3=114. 

Arsyet që mendohet se qëndrojnë pas pamundësisë për t’u punësuar duken të ndryshme, 

edhe pse rreth 1 në 3 nga të diplomuarit përmend problemet e përputhshmërisë të 

programeve të tyre të studimit me tregun e punës. 29% e të diplomuarve në vitin 2018 të 

papunë, mendonin se ata ishin të papunë ose për shkak se mundësitë e punësimit nuk kishin 

lidhje me fushën e tyre të studimeve ose sepse njohuritë e tyre nuk përputheshin me nevojat 

e tregut të punës. 

Ndërsa për të diplomuarit e 2016 mungesa e kontakteve në gjetjen e një vendi pune kishte 

peshën më të madhe në papunësi (28%), kjo ka ardhur duke rënë për të diplomuarit e vitit 

2017 dhe 2018 në përkatësisht 15% dhe 14%. 

Vetëm pak më shumë se gjysma e të diplomuarve në vitin 2018 (56%) ishin në kërkim të 

vazhdueshëm të një pune në 4 javët e fundit para intervistës për studimin e gjurmimit ose 11 

p.p më shumë se të diplomuarit në vitin 2017.  
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Figura 25 Kanë kërkuar punë vazhdimisht gjatë katër javëve të fundit (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=38, N2=121, N3=113. 

4.10 Përdorimi i njohurive dhe kompetencave të fituara në shkollë 

Si lidhen detyrat e punës së të diplomuarve të punësuar me studimet dhe kompetencat e 

fituara në shkollë? 

Përqindja e të diplomuarve që raportojnë të përdorin njohuritë e marra gjatë studimeve të 

tyre në shkallë ‘të lartë’ ose ‘shumë të lartë’ ka rënë gjatë gjurmimit të tre brezave të fundit - 

nga 41% në mesin e të diplomuarve në 2016 në vetëm 31% për të diplomuarit në 2018. 

Ndërkohë, vetëm gjysma e të diplomuarve në 2017 dhe në 2018 punonin në profesione të 

lidhura me studimet e tyre, 32% e brezit të vitit 2017 raportuan se pozicioni i tyre aktual i 

punës lidhej në një shkallë ‘të lartë’ ose ‘shumë të lartë’  me studimet e tyre, në krahasim me 

27%  të brezit 2018.  

 
Figura 26 Niveli i përdorimit të njohurive të fituara gjatë studimeve (në %) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=206, N3=192. 

Për sa i përket përdorimit të njohurive të fituara gjatë studimeve në punën e tyre aktuale, 

përqindja e të diplomuarve që raportojnë të përdorin njohuritë e tyre në shkallë ‘të lartë’ ose 

‘shumë të lartë’ është zvogëluar gjatë tre studimeve të fundit të gjurmimit - nga 41% në mesin 

e të diplomuarve në 2016 në vetëm 31% për të diplomuarit në 2018. Nga ana tjetër, rreth 4 

në 10 të diplomuar nuk i përdorin aspak njohuritë e fituara gjatë studimeve të tyre ose i 

përdorin shumë pak ato - nga 43% në brezin e vitit 2016 në 40% në brezin e vitit 2018. 

Sidoqoftë, në brezin e 2018, ka më shumë të diplomuar që raportojnë vlerësime neutrale 

(30%).  

61%
39%45%

55%56%
44%

0%

50%

100%

Po Jo

Të Diplomuar në2016

Të Diplomuar në 2017

Të Diplomuar në 2018

22%

33%

18%

18%

12%

25%

30%

17%

16%

18%

19%

16%

13%

18%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Të Diplomuar në 2018

Të Diplomuar në 2017

Të Diplomuar në 2016Aspak

2

3

4

Në shkallë shumë të lartë



 
      

 

                              
 

 26 
 

 
 

Figura 27 Shkalla e lidhjes së punës aktuale me  studimet (në %) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=206, N3=192. 

Vetëm gjysma e të diplomuarve në vitin 2017 dhe atyre në 2018 punonin në profesione që 

kanë lidhje me studimet e tyre. Kur u pyetën se në çfarë shkalle lidhet pozicioni aktual i punës 

me studimet e tyre, të anketuarit në ekstremet e shkallës së vlerësimit (ata që kishin vlerësuar 

lidhjen në shkallën ‘aspak’ ose ‘shumë) duken të ngjashëm në të gjitha brezat. Gjithashtu, 32% 

e brezit të vitit 2017 raportuan që pozicioni aktual i punës lidhej në shkallën ‘shumë ose 

‘jashtëzakonisht shumë’ me studimet e tyre, në krahasim me 27% të brezit të vitit 2018. Midis 

brezit të 2018,  e njëjta përqindje e të diplomuarve raportoi vlerësime neutrale (27%). 

4.11 Propozimet për përmirësime në shkollë 

Cilat fusha kanë nevojë për përmirësime të mëtejshme për t’i përgatitur më mirë të 

diplomuarit për tregun e punës? 

Në retrospektivë, ka një perceptim në rritje midis të diplomuarve se shkollat e tyre kanë 

nevojë për më pak përmirësime në lidhje me infrastrukturën, metodat e mësimdhënies dhe 

tekstet e materialet për të mësuar. Gjithashtu, 45% e të diplomuarve në vitin 2018 dhe 48% e 

të diplomuarve në vitin 2017 raportuan se praktikat profesionale në biznese kishin nevojë për 

përmirësime ‘shumë ose jashtëzakonisht shumë’ . 
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Figura 28  % e fushave ku ka nevojë për përmirësime në shkallë ‘shumë/jashtëzakonisht shumë’ 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=206, N3=192. 

Në retrospektivë, ekziston një perceptim në rritje midis të diplomuarve se shkollat e tyre kanë 

nevojë për më pak përmirësime në lidhje me infrastrukturën, metodat e mësimdhënies dhe 

tekstet e materialet për të mësuar. Ndërsa 43% e të diplomuarve në 2016 raportuan se 

infrastruktura kishte nevojë për përmirësim në shkallë “të lartë ose shumë të lartë’, kjo 

përqindje ka rënë në 36% dhe 33% për brezin e vitit 2017 dhe te vitit 2018.  Shih Fig.28. 

Kur u pyetën për aspektet e tjera të shkollës, situata nuk paraqitet më premtuese. 45% e të 

diplomuarve në vitin 2018 dhe 48% e të diplomuarve në vitin 2017 raportuan se praktikat 

profesionale pranë bizneseve kishin nevojë për përmirësim në shkallë “të lartë ose shumë të 

lartë’. Shih Fig.29. 

Figura 29  % e fushave ku ka nevojë për përmirësime në shkallë ‘shumë/jashtëzakonisht shumë’ 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numrin e plotë më të afërt. Si pasojë e rrumbullakosjes, 

shuma e përqindjeve jo gjithmonë është e barabartë me 100%. Baza: N1=44, N2=206, N3=192. 
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4.12 Planet për të ardhmen 

Çfarë planifikojnë të arrijnë të diplomuarit për sa i përket punësimit apo arsimimit të 

mëtejshëm në të ardhmen? 

Planet e të diplomuarve për dy vitet e ardhshme duken të larmishme. Në 32% të rasteve ata 

donin të gjenin një punë të lidhur ngushtë me fushën e tyre të studimeve brenda dy viteve të 

ardhshme, ndërsa 27% vetëm që të punësoheshin. Në 26% të rasteve të diplomuarit kishin 

planifikuar të shpërnguleshin jashtë vendit.  

 
Figura 30 Planet e të diplomuarve për dy vitet e ardhshme (në %) 

 
Shënim: Kjo është pyetje me përgjigje të shumëfishta. Shuma e përqindjeve nuk është e barabartë me 

100%.  Baza: N1=78, N2=363. 
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