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Katalogu i Ofertës Lokale të Aftësive

Ku përgatiten 
punonjësit e kualifikuar?



Katalogu i Ofertës 
Lokale të Aftësive
Katalogu i ofertës lokale të aftësive synon të informojë grupet kryesore të interesit: 
sektorin privat, institucionet e arsimit dhe formimit, institucione te tjera publike, OJF, 
etj., si edhe publikun e gjerë rreth programeve që ofrohen në shkollat e mesme 
profesionale dhe qendrat e formimit profesional, në qarkun e Shkodrës. Ai ofron një 
pasqyrë të specialiteteve dhe aftësive kryesore me të cilat po pajisen punonjësit e 
ardhshëm. 

Katalogu u krijua në kuadrin e nismës së projektit “Aftësi për Punë” (S4J), për 
ndërtimin e platformës së dialogut të strukturuar mes institucioneve të arsimit dhe 
formimit dhe punëdhënësve, në katër qarqe të Shqipërisë (Shkodër, Lezhë, Berat, 
Vlorë). Platforma synon të lehtësojë përshtatjen e programeve të studimit dhe 
formimit në rajon me nevojat e bizneseve lokale për punonjës të kualifikuar.

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i cili zbatohet në Shqipëri 
nga organizata Swisscontact. Aktualisht projekti mbështet 10 institucione të arsimit dhe formimit profesional (AFP) në 6 qarqe 
të vendit, ndër të cilët edhe shkollën profesionale “Hamdi Bushati” në qarkun e Shkodrës. 

Shkolla të Mesme Profesionale

Shkolla Profesionale “Hamdi Bushati”

Shkolla austriake e mesme profesionale 
“Peter Mahringer”

Shkolla Industriale “Arben Broci”

Shkolla e Mesme Teknike Pyjore "Kolë Margjini"

Shkolla Profesionale Kombёtare “Ndre Mjeda”
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Qendra të formimit profesional

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër

Qendra Sociale “Don Bosko” 

QAFS “Maria Ndihmëtare”

Kryqi i Kuq Shqiptar, Shkodër

Qendra e formimit profesional “Kolping” 

Qendra e formimit profesional / e trajnimit 
“Globe TIK & Language Education”
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11 Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 



Shkolla ka filluar të ushtrojë aktivitetin e saj me 1 shtator 1970. Numri i studentëve 
në vitin shkollor 2019 - 2020 është 681 (nga kёto 166 janё vajza).

Vizioni: ‘Hamdi Bushati’ të jetë lider në zhvillimin e kapitalit njerëzor për të 
kontribuuar në zhvillimin ekonomik dhe social të rajonit.

Drejtimi: Hoteleri - Turizёm është hapur fillimisht në shtator të vitit 2000 dhe  
  të regjistruar për vitin akademik 2019-2020  janë 439 nxënës.

Profilet: • Bar - Restorant  • Kuzhinё  • Guide turistike

Drejtimi:  Ekonomik është hapur në shtator të vitit 1997 dhe të regjistruar për  
  vitin akademik 2019-2020  janë 167 nxënës.

Profilet: • Llogari   • Tregti  • Sigurime

Drejtimi:  Tekstil - Konfeksion është hapur fillimisht në shtator të vitit 1976.   
  Numri aktual i nxënësve të cilët ndjekin këtë drejtim është 75.

Profilet: • Rrobaqepësi  • Modelim

Partnerët me të cilët shkolla "Hamdi Bushati" bashkëpunon:
Aktualisht shkolla "Hamdi Bushati" bashkëpunon me 86 biznese të qarkut Shkodër 
dhe mbështetet në mënyrë të vazhdueshme nga projekti i qeverisë zvicerane 
"Aftësi për Punë"

 

 
Adresa: Rruga Hysen  Lohja, Nr. 1, Shkodër
E-mail:  teknologjike_shkoder@yahoo.com

Drejtimet dhe Profilet 

21



Shkolla Austriake “Peter Mahringer” filloi mësimin për herë të parë në shtator të 
vitit 2007.

Numri i nxënësve në shkollën e mesme profesionale “Peter Mahringer” të cilët 
ndjekin vitin shkollor 2019 - 2020 është 138.

Vizioni: “Ne jemi një institucion arsimimi, që në bashkëpunim të ngushtë me 
ekonominë, transmeton kompetencat më të mira të mundshme në mënyrë 
moderne dhe duke përdorur mjete të fjalës së fundit të shkences dhe 
teknologjisë.”

Adresa: Rr. "Dede Gjon Luli", Shkodër, Albania 4001
E-mail: office@htl-shkoder.com     Cel: 069 371 4872

Drejtimet dhe Profilet 
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Drejtimi: Teknologji Informacioni është hapur në shtator të vitit 2007. Numri 
  i nxënësve të cilët aktualisht  ndjekin këtë drejtim është 138.

Profili:  • Teknikё Mediatike është hapur në vitin 2017. Çdo vit në këtë   
  drejtim regjistrohen mesatarisht 20 nxënës. Numri i të diplomuarve   
  në vit për këtë drejtim është 20.

Profili:  • Teknikë Rrjeti është hapur në vitin 2007. Çdo vit regjistrohet   
  mesatarisht 20 nxënës. Numri i të diplomuarve në vit për këtë drejtim  
  është është 20 nxënës. Nga viti 2013 deri në vitin 2016 janë    
  diplomuar në këtë drejtim, konkretisht 160 nxënës.

Profili:  • Sisteme Teknike/Robotikë është hapur në vitin 2018. Çdo vit  
   regjistrohet mesatarisht 15 nxënës. Numri i të diplomuarve në vit për  
  këtë drejtim është rreth 15 nxënës.

Partnerët me të cilët shkolla austriake e mesme profesionale “Peter 
Mahringer” bashkëpunon: 
BitAlbania, AIT-Austrian Institute of Technology, AlbaNSI, Inteco, Smartwork 
Albania, Easy Pay Albania, Museum Marubi, Hotel Rozafa, Universiteti Shkodres, 
Acmetech, Hidrocentrali Ashtes, Abcom, Itcom, StyleNet, Vodafone Albania, 
Deloitte Albania, Lufthansa Industry Solutions, Presidencën e shqipërisë dhe 
partner të tjerë.



Shkolla Teknike Industriale është hapur në Shkodër më 23 nëntor 1929. Për arsye 
të luftës është mbyllur më 1943, për t’u rihapur me 1 shtator 1968, ku është edhe 
sot. Numri i nxënësve në vitin shkollor 2019 - 2020 është  648.

Vizioni: “ Shkollë që kontribuon në ndërtimin e një sistemi cilësor të arsimit në 
vend, me mundësi të barabarta për të gjithë individët dhe që kultivon te fëmijët 
shprehi të të nxënit gjatë gjithë jetës dhe vlera të qytetarisë” 

Slogani: “Nje zgjedhje e gjetur drejt punësimit”

Drejtimi: Mekanikë. Ky drejtimi është hapur që në fillesat e shkollës, por    
  sipas strukturës së re 2+1+1, është që në vitin 2012.  Numri aktual i  
  nxënësve të cilët ndjekin këtë drejtim është 73.

Profilet: • Makina Metalpunuese

Drejtimi: Shërbime Mjetesh Transporti  është hapur fillimisht në shtator të vitit   
  2012 dhe aktualishtë janë 228 nxënës të cilët ndjekin këtë drejtim.

Profilet: • Shërbime Elektroauto  • Shërbime Motorike

Drejtimi: Elektroteknikë është hapur fillimisht në shtator të vitit 2012 dhe të   
  regjistruar në këtë drejtim për vitin akademik 2019-2020 janë 144   
  nxënës.

Profilet: • Teknologji Automatizimi  • Instalime Elektrike   
          Civile dhe Industriale

Drejtimi: Teknologji Informacioni dhe Komunikimi është hapur fillimisht në  
  shtator të vitit 2016 dhe të regjistruar për vitin akademik 2019-2020  
  janë 58 nxënës.

Profilet: • Rrjete të dhënash

Drejtimi: Ndërtim është hapur fillimisht në shtator të vitit 2012 dhe aktualish   
  janë 29 nxënës të cilët e ndjekin këtë drejtim

Profilet: • Punime dhe Riparime Rrugësh

Drejtimi: Termohidraulike është hapur fillimisht në shtator të vitit 2012. Të   
  regjistruar në këtë drejtim për vitin akademik 2019-2020 janë 115   
  nxënës.

Profilet: • Instalues i Sistemeve Termohidraulike

Partnerët me të cilët shkolla Industriale “Arben Broci” bashkëpunon: 
Progres Metal, OSHEE, Konstantini Group, NUK Shkoder, N.N.Z.K Shkodra, 
ALBtelecom Shkoder, IT Com, Sela Group etj.

 
Adresa:  Ish Zona Industriale, Rr.ing Gjovalin Gjadri Shkodër
Web: www.arbenbroci.vet.al       E-mail:  shkolla.arbenbroci@yahoo.com

Drejtimet dhe Profilet 
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S h k o l l a  I n d u s t r i a l e

A r b e n  B r o c i



Në vitin shkollor 1959-1960, kurseve dhe shkollave profesionale në Shkodër iu 
shtua edhe shkolla pyjore. Numri i përgjithshëm i nxënësve në vitin shkollor 2019 
- 2020 është 105.

Vizioni: Rritja e bashkëpunimit me të gjithë aktorët të cilët operojnë në sektorin e 
përpunimit të drurit për të maksimalizuar mundësinë e nxënësve tonë për aftësim 
dhe punësim.

Drejtimi: Pyje është hapur fillimisht në shtator të vitit 1959. Numri aktual i   
  nxënësve të cilët ndjekin këtë drejtim është 62.

Profilet: • Shfrytëzim Pyjor

Drejtimi: Përpunim druri është hapur fillimisht në shtator të vitit 1992.   
  Aktualisht në këtë drejtim janë të regjistruar 43 nxënës.

Profilet: • Mobileri - Tapiceri

Partnerët me të cilët bashkëpunon Shkolla e Mesme Teknike Pyjore 
"Kolë Margjini":
AMA GUSHTA, Mobileri-Tapiceri Shkodër, Anxhelo sh.p.k, Kompani “Lezha”.

 
Adresa: Rr. Marim Bicikemi, Shkodër, Shqipëri
E-mail:  shkollapyjore@youhoo.it        Cel: +355 (0) 69 347 2448

Drejtimet dhe Profilet 
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Shkol la e Mesme 
Te k n i k e  P y j o r e

Kolë Margjini



Shkolla e mesme Profesionale “Ndre Mjeda“ Bushat është hapur në vitin 2012. 
Numri total i nxënësve që ndjekin  vitin shkollor 2019 - 2020 është 173.

Vizioni: Zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me botën 
që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetëpunësuar në 
profesionin që ata kanë zgjedhur duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe 
social të rajonit.

Drejtimi: Veterinari është hapur fillimisht në shtator të vitit 2015 dhe  çdo vit   
  regjistrohen mesatarisht 20 nxënës. Numri i të diplomuarve në vit   
  për këtë drejtim është mesatarisht 17 nxënës.

Drejtimi: Teknologji Ushqimore është hapur fillimisht në shtator të vitit 2012  
  dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 20 nxënës. Numri i të    
  diplomuarve në vit për këtë drejtim është mesatarisht 18 nxënës. 

Profilet: • Teknologji e përpunimit të qumështit

Drejtimi: Bujqësi është hapur fillimisht në shtator të vitit 1972 dhe çdo vit   
  regjistrohet mesatarisht 16 nxënës. Numri i të diplomuarve në vit për  
  këtë drejtim është mesatarisht 15 nxënës. 

Profilet: • Prodhim bimor

Partnerët me të cilët shkolla profesionale kombëtare “Ndre Mjeda” 
bashkëpunon:
Save The Children, Cospe, GIZ

 
Adresa:  Bushat, Shkodër
E-mail:  rkapedani59@gmail.com         Cel: +355 (0) 69 350 3322

Drejtimet dhe Profilet 
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Shkolla Profesionale Kombëtare

N d r e  M j e d a



Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në rrugëtimin e ti j ka 
përjetuar ndryshime të rëndësishme në strukturë, përmbajtje, 
organizim dhe në drejtimin e ti j. Mund të veçohen dy periudha të 
mëdha të zhvil l imit të ti j:

Periudha e parë, 1957 – 1990, kur funksionon si Institut i Lartë 
Pedagogjik, me afat studimi 2-vjeçar e më pas 3 dhe 4-vjeçar.
Periudha e dytë, 1991 e në vazhdim, kur Instituti i Lartë Pedagogjik i 
Shkodrës, fiton statusin e plotë universitar.

1. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
a.Departamenti i Matematikë-Informatikës
b.Departamenti i Biologji-Kimisë
c.Departamenti i Fizikës
d.Departamenti i Infermierisë

2.Fakulteti i Shkencave të Edukimit
a.Departamenti i Mësuesisë
b.Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale
c.Departamenti i Edukimit Fizik e Sporteve
d.Departamenti i Arteve

3.Fakulteti Ekonomik
a.Departamenti i Administrim- Biznesit
b.Departamenti i Financë-Kontabilitetit
c.Departamenti i Turizmit

4.Fakulteti i Shkencave Shoqërore
a.Departamenti i Gjuhës shqipe
b.Departamenti i Letërsisë
c.Departamenti i Historisë
d.Departamenti i Gjeografisë

5.Fakulteti i Drejtësisë
a.Departamenti i të Drejtës Publike
b.Departamenti i të Drejtës Civile
c.Departamenti i të Drejtës Ndërkombëtare dhe Evropiane

6.Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
a.Departamenti i Romanistikës
b.Departamenti i Anglistikës
c.Departamenti i Gjermanistikës

Aktualisht, Universiteti “Luigj Gurakuqi” i Shkodrës ofron  61 
programe të ndryshme studimi të organizuara në 3  cikle studimi:

1. Cikli i parë - Bachelor (26 programe studimi)
2. Cikli i dytë - Master Profesional (20 programe studimi) dhe   
 Master Shkencor (14 programe studimi)
3. Cikli i tretë - Doktoraturë (1 program studimi)

1211

Fakultetet:

Luigj Gurakuqi
Universiteti i Shkodrës



Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) si njësi kryesore e 
Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” e nisi veprimtarinë e vet 
mësimore dhe shkencore, me themelimin e Institutit të Lartë 
Pedagogjik, më 2 shtator 1957. Në fakultetin e shkencave të natyrës 
studiojnë aktualisht rreth 2700 studentë.

Departamenti i Matematikë-informatikës
Programet e ciklit të parë të studimeve:

• Bachelor në Matematikë
• Bachelor në Informatikë

Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional në Mësuesi për Matematikë me profil minor 
në informatikë
• Master Profesional në Mësuesi për Informatikë me profil minor 
në matematikë

Departamenti i Biologji-kimisë
Programet e ciklit të parë të studimeve:

• Bachelor në Biologji-Kimi
Programet e ciklit të dytë të studimeve:

• Master Profesional në Mësuesi në lëndët Biologji dhe Kimi
• Master Shkencor në Biologji Mjedisore

Departamenti i Fizikës
Programet e ciklit të parë të studimeve:

• Bachelor në Fizikë
Programet e ciklit të dytë të studimeve:

• Master Profesional në Mësuesi në lëndët Matematikë e Fizikë

Departamenti i Infermierisë
Programet e ciklit të parë të studimeve:

• Bachelor në Infermieri
• Bachelor në Mami
• Bachelor në Fizioterapi

Programet e ciklit të dytë të studimeve:
Master Profesional në Psikologji Shëndeti

Kontakt
Dekan: Prof.dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI
E-mail: suzana.golemi@unishk.edu.al  Tel: +355 (0) 22 800 654
 
zv.Dekan: Dr. Brunilda (Bajrami) LUFI
E-mail: brunilda.lufi@unishk.edu.al
 
Sekretare e Dekanit: Rudina  (Bushati) MERAJA 
E-mail:  rudina.meraja@unishk.edu.al  Tel: +355 (0) 22 800 654
 
Adresa: Rruga Jeronim De Rada 12, Shkodër, Albania

Fakulteti i Shkencave të Edukimit i ka fi l lesat e ti j në vitin akademik 
1981 – 1982, me hapjen e programit të studimit për Mësues për 
klasat I – IV të shkollës 9 – vjeçare (Cikli i Ulët). Në fakultetin e 
edukimit studiojnë aktualisht rreth 2400 studentë

Departamenti i Mësuesisë
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor për Mësuesi për Arsimin Parashkollor
• Bachelor në Mësuesi për Arsimin Fil lor

Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional në Mësuese për Arsimin Fil lor
• Master Shkencor në Mësuesi për Biologji-Kimi me profil minor në 
Karriera dhe Aftësimi për Jetën

Departamenti i Psikologjisë dhe Punës Sociale
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor në Psikologji
• Bachelor në Punë Sociale
Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Shkencor në Psikologji Klinike
• Master Shkencor në Psikologji Organizative

Departamenti i Edukimit Fizik dhe  Sporteve
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor në Mësuesi për Edukim Fizik
Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional në Mësuesi për Edukim Fizik

Departamenti i Arteve
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor për Pedagogji Muzikore
• Bachelor për Pikturë dhe Grafikë

 

Kontakt
Dekan: Prof. i Asociuar Fatmir VADOHEJ  
E-mail: fatmin.vadahi@unishk.edu.al   Tel: +355 (0) 22 800 656       
 
Zv. Dekan: Prof. as. dr. Fatbardha Osmanaga
E-mail: fatbardha.omanaga@unishk.edu.al
 
Sekretare e Dekanit: Elvira Rrasha
E-mail: elvira.rrasha@unishk.edu.al   Tel: +355 (0) 22 800 656

1413



Fakulteti Ekonomik. Për një periudhë disavjeçare pranë Institutit të 
Lartë Pedagogjik në Shkodër ka funksionuar Fil iali i Fakultetit të 
Ekonomisë së Universitetit të Tiranës. Ndërkaq, Instituti i Lartë 
Pedagogjik i Shkodrës u shndërrua në Universitet më 28 Maj 1991. 
Në fakultetin e ekonomisë studiojnë aktualisht rreth 2500 studentë.

Departamenti i Administrim - Biznesit
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor  në Administrim - Biznesi
Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional në Administrim - Biznesi
• Master Shkencor në Administrim - Biznesi

Departamenti i Financë - Kontabilitetit
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor në Financë - Kontabilitet
Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional në Financë - Bankë
• Master Profesional në Menaxhim financiar, kontabilitet dhe kontroll   
   në Administratën Publike 
• Master Shnkencor në Kontabilitet
• Master Shnkencor në  Financë

Departamenti i Turizmit
Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor në Turizëm
Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional  në Trashëgimi kulturore e  Menaxhim Turizmi
• Master Shkencor në Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm

Kontakt
Dekan: Prof.as.dr. Blerta (Spahia) DRAGUSHA
E-mail: blerta.dragusha@unishk.edu.al 
Tel: 429 - 74
 
Zv.Dekan: Prof.as.dr.Albana (Begani) BORIÇI
E-mail: albana.borici@unishk.edu.al
 
Sekretare e Dekanit: Fatbardha (Meraja) MYRTJA  
E-mail: fatbardha.myrtja@unishk.edu.al     
Tel: 429 – 74

Fakulteti i Shkencave Shoqërore është një prej themelvënësve të 
Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe e ka gjenezën e ti j që 
në vitin 1957, vit kur u hap për herë të parë Instituti i Lartë 
Pedagogjik i Shkodrës. Në fakultetin e shkencave shoqërore 
studiojnë aktualisht rreth 400 studentë.

Programet e ciklit të parë të studimeve:

• Bachelor në Gjuhë Letërsi

• Bachelor në Histori- Gjeografi me drejtim Histori

• Bachelor në Histori-Gjeografi me drejtim Gjeografi

• Bachelor në Gazetari

Programet e ciklit të dytë të studimeve:

• Master Profesional Mësuesi Gjuhë Shqipe- Letërsi 

• Master Profesional Mësuesi Histori- Gjeografi 

• Master Shkencor Studime të thelluara në gjuhësi

• Master Shkencor Etnokulturë dhe letërsi shqiptare

• Master Shkencor Studime Shqiptare

• Master Shkencor Gjeografi Rajonale

Programet e ciklit të tretë të studimeve:

• Shkolla Doktorale në Gjuhë Shqipe

Kontakt
Dekan: Profesor doktor Mimoza PRIKU  
E-mail: mimoza.priku@unishk.edu.al Tel: +355 (0) 22 800 655

Zv. Dekan: Dr. Brisena Kopliku
E-mail:  brisena.kopliku@unishk.edu.al
 
Sekretare e Dekanit: Doriana (Shpori) DEDA
E-mail: doriana.deda@unishk.edu.al Tel: +355 (0) 22 800 655
 
Adresa: Rruga Jeronim De Rada 4, Shkodër, Albania
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Fakulteti i Drejtësisë

Programet e ciklit të parë të studimeve. Në fakultetin e drejtësisë 
studiojnë aktualisht rreth 780 studentë.

• Bachelor ne Juridik

Programet e ciklit të dytë të studimeve

• Master Shkencor: E drejtë private dhe e biznesit

• Master Shkencor:  E drejtë Kushtetuese dhe administrative

Kontakt
Dekan: PhD. Roland DODANI
E-mail: rdodani@unishk.edu.al Tel: +355 (0) 22 800 658
 
Sekretare e Dekanit: Edona CURRAJ
Tel: +355 (0) 22 800 658
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Fakulteti i Gjuhëve të Huaja i  ka fi l lesat e ti j që me hapjen e 
katedrës së gjuhëve të huaja pranë Institutit të Lartë Pedagogjik të 
Shkodrës. Në vitin 1991 u bë shndërrimi nga Institut i Lartë 
Pedagogjik në Universitet. Në fakultetin e gjuhëve të huaja studiojnë 
aktualisht rreth 420 studentë.

Departamenti i Romanistikës

Programet e ciklit të parë të studimeve

• Bachelor  në  Gjuhë italiane
• Bachelor  në  Gjuhë frënge

Programet e ciklit të dytë të studimeve

• Master Profesional Mësuesi në Gjuhë italiane
• Master Profesional  Mësuesi në Gjuhë frënge

Departamenti i Anglistikës

Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor  në  Gjuhë angleze

Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional Mësuesi në Gjuhë angleze

Departamenti i Gjermanistikës

Programet e ciklit të parë të studimeve:
• Bachelor  në  Gjuhë gjermane

Programet e ciklit të dytë të studimeve:
• Master Profesional Mësuesi në Gjuhë gjermane

Kontakt
Dekan: Prof. as. dr. Alma  Hafizi
E-mail: ahafizi@unishk.edu.al  Tel: +355 (0) 22 800 653
 
zv. Dekan: Dr. Lindita KAZAZI
E-mail:  l indita.kazazi@unishk.edu.al       
 
Sekretare e Dekanit: Fatjona Troshani
E-mail: fmilla@unishk.edu.al  Tel: +355 (0) 22 800 653
 
Adresa: Rruga Don Bosko, Shkodër, Albania
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• Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik
    hapur në vitin 2010.

• Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike
    hapur në vitin  2006.

• Instalues dhe riparues i sistemeve ngrohëse / ftohëse      
hapur në vitin 2012.

• Servis motori në automjete të lehta
    hapur në vitin  2012.

• Mekanik makina qepëse
    hapur në vitin 2015.

• Parukeri
    hapur në vitin  2014.

• Manikyrist - Pedikyrist
    hapur në vitin 2017.

• Berber
    hapur në vitin 2015.

• Sekretari
    hapur në vitin 1994.

• Gjuhë angleze
    hapur në vitin 1993.

• Recepsionist  
    hapur në vitin 2016.

• Rrobaqepësi
    hapur në vitin 2012.

• Start Smart
    hapur në vitin 2018.

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër, ka filluar aktivitetin e saj 
• në tetor të vitit 1993.

Qendra e zhvillon aktivitetin e saj si pjesë e sistemit të AFP-së, duke i dhënë 
prioritet trajnimit në kurse profesionale, si dhe hapjes së kurseve të reja në 
përshtatje me nevojat e tregut për fuqi punëtore të kualifikuar.

Vizioni: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër me vizionin drej 
risive të tregut, synon përgatitjen e kursantëve me aftësitë e nevojshme 
profesionale në përgjigje të kërkesave të tregut të punës, nëpërmjet ofrimit të 
llojeve të ndryshme të kurseve afatshkurtra.
 
 
Adresa:  Rr. “Kongresi i Lushnjës”, Shkodër                     
E-Mail: drfppshkoder@yahoo.com     Tel: +355 (0) 224 00 012

2019

Kurset qё ofrohen:

Drej tor ia Rajonale 
e Formimit  Profesional  
Publ ik Shkodër
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Përveç kurseve që qendra aktualisht ofron, ndër vite ajo ka ofruar një gamë më 
të gjërë kursesh. Në përshtatje me nevojat e tregut dhe në sajë të mbështetjes e 
bashkëpunimit me partnerët saj, qendra është potencialisht e aftë që të  
aktivizojë kurse te tjera si:

Mekanik automjetesh, Mobilier, Kopshtar, Drugdhëndës, Qendistari, Punime 
artikuj kashte, Hotelier, Banakier, Kuzhinier, Ndihmës kuzhinier, Suvatues, 
Pllakashtrues, Instalues dhe riparues të: paneleve diellore dhe paneleve diellore 
fotovoltaike, Gjuhë e huaj gjermane, Kompjuter etj.

Në përfundim të kurseve, kursantët pajiset me Certifikatën e njohur nga Ministria 
e Financave dhe Ekonomisë.

 

Partnerët e institucionit

• Disa nga bizneset partnere me të cilët qendra ka bashkëpunuar në mënyrë të 
qëndrueshme, që i përkasin fushave dhe profileve të ndryshme, janë:

“Kompleksi turistik Rraboshta”, “Colosseo Construction”, “Fatjon Jubani”,  “KEA”,  
“Rozafa 94 sh.p.k”,  “Tradita Geg & Toskë”,  “Carmen”,  “Garden Rose”, ”Pjetër 
Gjeta”, “Jasmina Vukatana”,  Parukeri  “VERA”,  “Autoelite»,  “Arlind Rrjolli”, 
“Gysi sh.p.k”,  “Ajet Vataksi”.

• Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Shkodër ka bashkëpunim të 
ngushtë me pushtetin lokal, me institucionet dhe shkollat e mesme profesionale 
që lidhen edhe me ushtrimin e funksionit të saj.

• Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Shkodër ndër vite është 
mbështetur nga organizata/ donatorë të ndryshëm, si: CELIM, CARDS, Shoqata 
Turke për bashkëpunim dhe zhvillim TIKA, USAID, UNDP, Mary World Loretto 
dhe së fundmi nga GIZ/GFA, IPA 2013.



• Impiantist Civil Elektrik - është hapur në 30 shtator 2019 dhe janë të 
regjistruar 20 nxënës.

• Termohidraulik - është hapur në 30 shtator 2019 dhe janë të regjstruar 20 
nxënës.

Është krijuar më 1 nëntor 1999.

Misioni: Promovimi njerëzor dhe social i adoleshentëve dhe të të rinjve, me 
vëmendje të veçantë ndaj grupeve më vulnerabël.

Besojmë tek formimi i personave të ndershëm dhe besimtarëve të mirë. 

 
Adresa: Don Bosko, Shkodër               
Tel: +355 (0) 222 42 101

2423

Kurset qё ofrohen:

Qendra  Soc ia le
Don Bosko



Lista e kurseve qё qendra jonё ofron aktualisht:

• Kurse kuzhine 750 orë, që zgjat nga shtatori deri në maj. Mesatarish,  këto 
12  vitet e fundit kemi pasur 32 nxënës nё vit. Që nga viti 1998, ky kurs vazhdon 
pandërpreje.

• Kurs kuzhine 60 orë, që fillon në muajin janar dhe mbaron në maj. Ky kurs ka 
7 vite që funksionon. Mesatarisht kemi 10 nxënës në vit. 

Gjithashtu zhvillohen aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore mbasditeve, 
për fëmijë dhe për të rinjtë, gjatë periudhës shkollore, ndërsa gjatë periudhës së 
pushimeve verore aktivitetet bëhen paradite dhe mbasdite, siç është në natyrën 
e punës saleziane. 

Kjo qendër  ka filluar aktivitetin e saj në lidhje me kurset profesionale në shtator të 
vitit 1998.

Vizioni: Mbi të gjitha të mund të formojmë një punëtor të mirë nga ana 
profesionale dhe njerëzore por edhe një qytetar të ndershëm, për të mirën 
personale  dhe shoqërore.

 
Adresa: Rr.Don Bosko, 21 Shkodër      
E-mail: qendra_maria_ndihmetare@yahoo.com
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Kurset qё ofrohen:

QAFS - Maria Ndihmëtare
Qarku i Aktiviteteve Formative Saleziane



Qendra e Trainimeve ka fi l luar aktivitetin si e ti l lë që në vitin 1999.

Vizioni: Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një shoqatë humanitare e 
zhvil luar, që punon për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të njerëzve 
në nevojë, në përputhje me Parimet Themelore të Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Misioni: Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet veprimtarisë së vet 
humanitare, njerëzit më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë.

• Rrobaqepёsi Familjare

• Rrobaqepёsi Profesionale

• Rrobaqepёsi Speciale

• Kujdestar Fëmijësh (Babysitter)

Kurset “Rrobaqepësi Familjare” dhe “Rrobaqepësi Profesionale” janë 
hapur në vitin 2005 dhe mesatarisht çdo vit regjistrohen 50 kursante. 
Kursi zgjat deri në 5 muaj.

Kursi “Rrobaqepësi Speciale” është hapur në vitin 2011. Çdo vit 
regjistrohen mesatarisht 10-15 kursante, kursi zgjat deri në 3 muaj.

Kursi “Kujdestar Fëmijësh” është hapur në vitin 2019. Çdo vit 
regjistrohen mesatarisht 60 kursante, kursi zgjat deri në 3 muaj.

Lista e kurseve të tjera:

• Ndihma e Parё pёr autoshkollat

• Ndihma e Parё pёr institucionet dhe subjektet private

• Shpёtimi nё ujё

Partnerët me të cilët Kryqi i Kuq Shqiptar, Shkodër bashkëpunon:
Kryqi i Kuq (KK)Gjerman, KK Italian, KK Spanjoll, ILO (International 
Labour Organization)UNDP, Bashkia Shkodër, Qarku Shkodër, 
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit Shkodër, Zyra e 
Punës Shkodër, shoqata Qendra e Gruas “Hapa të Lehtë” si dhe 
subjekte  të ndryshme private: “Mëlgushi sh.p.k”, “Melkans sh.p.k.”, 
“RIbotrikot sh.p.k”, “Madish sh.p.k”, kopshte të ndryshme jopublike .

Adresa: Sheshi “Balshaj”
Tel: +355 (0) 222 430 55       Cel: +355 (0) 688 78 8044
E-mail: dega.shkoder@kksh.org.al

K r y q i  i  K u q  
 S h q i p t a r D e g a  

Shkodër
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Kurset qё ofrohen:



Shoqata Shqiptare Kolping është pjesë e “Organizates Kolping 
Internacionale” e themeluar në 1846 dhe e shtrirë në 62 shtete, me seli 
qendrore ne Këln të Gjermanisë.

Vizioni: Të kontribuojmë dhe të rrisim vlerat e familjes në fushën 
sociale, ekonomike dhe kulturore.

Gjuhë e huaj: 

• Anglisht  

• Italisht  

• Gjermanisht 

• Frengjisht

Kompjuter:

• Njohuri të përgjithshme 

• AutoCad    

• Alpha      

• Photoshop 

Partnerët me të cilën Qendra e formimit profesional “Kolping” 
Shkodër bashkëpunon:
ACLI IPSIA në Shqipëri, Malteser, RENOVABIS, AFTD, Zyrën e Punës, 
Bashkinë Shkodër, DAR Shkodër. Së bashku me organizaten Hapa të 
Lehte, Acli Ipsia, bëhemi themelues të organizates RadioPulla 
Communication and Development.

Adresa: Rr Marin Becikemi 4001 - Shkoder - Albania
Tel: +355 (0) 222 45 492
Web: www.kolping.al      E-mail: info@kolping.al
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Kurset qё ofrohen:

Qendra e Formimit Profesional

K O L P I N G
Shkodër



GLOBE TIK & Language Education është themeluar në vitin 2015. 

Vizioni: Të kontribuojmë në zhvill imin pozitiv të edukimit dhe arsimimit 
në Rajonin e Shkodrës dhe më gjerë, pavarësisht moshës dhe aftësive 
profesionale, duke promovuar kulturën dixhitale, poliglote, ekonomike, 
juridike e sociale.

• Gjuhë e huaj Angleze

• Gjuhë e huaj Gjermane

• Gjuhë e huaj Italiane

• Gjuhë e huaj Frënge

• Kurs Baze Kompjuteri

• Kurs i Avancuar Kompjuteri

• EIPASS (European Informatic PASSport)

• Finantca 5

• Kontabiliteti Alpha 

 a.  Business   b. Web 

• Bilanci

• Microsoft Dynamics NaVision

• Paketa Multimediale

• Gjuhët e Programimit

Adresa: Rr.Ndoc Çoba, Nr. 66, 4001 Shkodër
Cel: +355 (0) 67 222 7558        +355 (0) 69 674 8192
E-mail: infoglobeducation@yahoo.com
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Kurset qё ofrohen:

Qendra e formimit 
profesional / e trajnimit 
Globe TIK & 
Language Education

 a.

 b.

 c.

 d.

 e.

 a.

 b.

 c.

 a.

 b.

 c.

 d.

  d.

 e.

f.

One

Basic

7 Module

Progressive

Teacher

 f.

 g.

 h.

 i.

 j.

Public Administration

Digital Health

Lab

Junior 1

Junior 2

Adobe Photoshop

Adobe Illustartor

Adobe InDesign

Corel Draw

Dreamweaver

Publisher

C++

JAVA

Java Script

Laravell, etj.



Kursi i gjuhës angleze (Niveli A1 – C2) është hapur fi l l imisht në vitin 
2015 dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 205 kursantë.

Kursi  i gjuhës gjermane (Niveli A1 – C2) është hapur fi l l imisht në 
vitin 2015 dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 103 kursantë

Kursi i gjuhës italiane (Niveli A1 – C2)  është hapur fi l l imisht në vitin 
2015 dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 79 kursantë.

Kursi i gjuhës frënge (Niveli A1 – C2) është hapur fi l l imisht në vitin 
2015 dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 16 kursantë.

Kursi Bazë Kompjuteri është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe çdo vit 
regjistrohen mesatarisht 14 kursantë.

Kurs i Avancuar Kompjuteri  është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe 
çdo vit regjistrohen mesatarisht 20 kursantë.

Kursi EIPASS është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe çdo vit 
regjistrohen mesatarisht 50 kursantë.

Kursi Financa 5 është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe çdo vit 
regjistrohen mesatarisht 17 kursantë.

Kursi Kontabiliteti Alpha është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe çdo 
vit regjistrohen mesatarisht 12 kursantë.

Kursi  Bilanci është hapur fi l l imisht në vitin 2015.

Kursi Microsoft Dynamics NaVision është hapur fi l l imisht në vitin 
2018 dhe çdo vit regjistrohen mesatarisht 1 kursant.

Kursi Paketa Multimediale është hapur fi l l imisht në vitin 2018 dhe 
çdo vit regjistrohen mesatarisht 5 kursant.

Kursi Gjuhët e Programimit është hapur fi l l imisht në vitin 2015 dhe 
çdo vit regjistrohen mesatarisht 5 kursantë.

Partnerët me të cilët Qendra e formimit profesional / e trajnimit 
“Globe TIK & Language Education” bashkëpunon:
Certipass (EIPASS), Infosoft Software Developer (Financa 5), Instituti 
i Modelimit te Biznesit (IMB - Kontabiliteti Alpha), Youth Act (OJF), ICT 
Solutions (Biznes), Albanian Local Capacity Development Foundation 
(ALCDF - OJF), Shoqata "Gruaja tek Gruaja" (OJF), OSCE (OJF), 
USAID (OJF), Te ndryshem & Te Barabarte (OJF), LAG Integration by 
USAID (OJF), MOTRADA Handels GmbH (Biznes), Shoqata "Horizont i 
Hapur" (OJF), Samres AB (Biznes), ALBA NSI sh.p.k (Biznes), Smart 
Processes sh.p.k (Biznes), Mary Ward Loreta (OJF).
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“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe 
Bashkëpunim (SDC), i cili zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact.

Projekti adreson sfidat kryesore në Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) duke 
investuar për sigurimin e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave 
dhe fuqizimin e aktorëve kyçë. Bazuar mbi këtë qasje, ‘Aftësi për Punë’ mbështet 
ofruesit partnerë të AFP-së në Shqipëri në drejtim të:

- Krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e sektorit privat dhe partnerë të tjerë, 
- Diversifikimit dhe përmirësimit të ofertës mësimore, 
- Aplikimit të metodave novatore të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë, 
- Realizimit të praktikave mësimore në mjediset e biznesit,
- Zhvillimit dhe fuqizimit të institucionit, përmes ndërtimit të mekanizmave për 
menaxhimin eficient. 

Aktualisht projekti mbështet 10 institucione të arsimit dhe formimit profesional 
(AFP) në 6 qarqe të vendit, ndër të cilët edhe shkollën profesionale “Hamdi 
Bushati” në qarkun e Shkodrës. 


