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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 Vlorës. 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 Industriale Pavarësia, shkollen Tregtare dhe Qendrën e Formimit Profesional Vlorë.  
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Shkolla të Mesme Profesionale

Shkolla e mesme profesionale 
“Tregtare”

Shkolla e mesme industriale 
“Pavarësia”

Qendra të formimit profesional

Qendra e Formimit Profesional jopublike 
“H&L Studio Ekspert Fiskal”

Qendra e trajnimit jopublike 
“VMTC Vlora Maritime Training Centre”

Instituti Profesional “Adhami”

Qendra Rajonale e Formimit 
Profesional Publik Vlorë

Shoqata "Qendra Sociale Murialdo”

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”

Kolegji Universitar “Reald”

Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali’’



Shkolla e mesme profesionale “TREGTARE” si institucion publik daton hapjen e 
saj që në 1924. Shkolla aktualisht numëron 356 nxënës.  

Vizioni: Rritja e imazhit të institucionit nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së 
nxënësve duke u mbështetur në një mësimdhënie sa më cilësore në përshtatje 
me kërkesat e tregut të punës.

Drejtimi:  Ekonomi-Biznes është hapur në shtator të vitit 1992. Aktualisht në  
  këtë drejtim kemi të regjistruar 84 nxënës. Numri i të diplomuarve   
  në vit për këtë drejtim është rreth 20 nxënës. 

Profilet: • Sigurime 

  •  Tatime

Drejtimi:  Hoteleri-Turizëm është hapur në shtator të vitit 1998. Aktualisht në  
  këtë drejtim kemi të regjistruar 272 nxënës. Numri i të diplomuarve   
  në vit për këtë drejtim është rreth 55 nxënës. 

Profilet: • Kuzhinë - pastiçeri 

  • Bar - restorant

  • Shërbime në hotel dhe restorant

Shkolla ka partneritet me biznese të qytetit si: hotel “Rexhina”, supermarket 
“Haso”, restorant “Joni”, agjencinë e sigurimeve “Albsig”, si dhe me institucionet 
shtetërore: “Drejtorinë e Doganave”, “Dega e Tatim Taksave, “Sigurimet 
Shoqërore”... etj.

 
Adresa: Lgj. “Ujë i Ftohtë”, Rajoni Nr.1 Vlorë.
E-mail:  tregtareshkolla@yahoo.com  Tel. +355 (0) 69 681 2883

Drejtimet dhe Profilet 
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Shkolla e mesme industriale “Pavarësia” Vlorë është hapur në vitin shkollor 
1970-1971.

Numri aktual i nxënësve është afërsisht 650.

Vizioni: Qendër inovacioni për industritë e së ardhmes

Adresa:  Bulevardi Vlorë-Skelë
E-mail: industriale11@yahoo.com
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Drejtimi:  Shërbime mjetesh transporti Aktualisht në këtë drejtim janë të   
  regjistruar 156 nxënës. Diplomohen rreth 30 nxënës në vit. 

Profilet: • Shërbime motorike 
  • Shërbime elektroauto 

Drejtimi:  Mekanikë është hapur në vitin 1970. Aktualisht në këtë drejtim janë  
  të regjistruar 155 nxënës. Diplomohen rreth 30 nxënës në vit. 

Profilet: • Makina metalpunuese 
  • Konstruksione metalike 
  • Mirëmbajtje dhe riparime mekanike   

Drejtimi: Elektroteknike është hapur në shtator të vitit. Aktualisht në këtë drejtim 
janë të regjistruar 99 nxënës. Diplomohen rreth 25 nxënës në vit. 

Profilet: • Instalime elektrike civile dhe industriale 
  • Instalim dhe mirëmbajtje e TU dhe TL 
  • Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake

Drejtimi: Instalime sistemesh termohidraulike Aktualisht në këtë drejtim janë të 
regjistruar 91 nxënës. Diplomohen rreth 20 nxënës në vit. 

Profilet: • Instalues i sistemeve termohidraulike 
    (pilot - AlbVET) - Niv. I-II

  • Panele diellore dhe hidraulike 
    (pilot - AlbVET)

Drejtimi: TIK (Teknologji informimi dhe komunikacioni) është hapur në vitin 2010. 
Aktualisht në këtë drejtim janë të regjistruar 157 nxënës. Diplomohen rreth 40 
nxënës në vit. 

Profilet: • Rrjete të dhënash
  • Mbështetje e përdoruesve të TIK  
  • Zhvillim website

Partnerët:
Shkolla ka afërsisht 70 biznese partnere ku më kryesoret janë ato të shërbimeve 
të mjeteve të transportit, OSHEE, Bashkia Vlorë (Ujësjellës-Kanalizime), 
ALBASHOES, NISATEL VLORA, POSTA SHQIPTARE VLORË, ALUMIN VLORA … 
etj. Shkolla mbështetet nga projekti “Aftësi për Punë”, projekt i financuar nga 
qeveria zvicerane.  

Drejtimet dhe Profilet 



Kuotat (referuar vitit akademik 2019-2020) dhe numri mesatarisht i studentëve të 
diplomuar (referuar vitit akademik 2017-2018) në Kolegjin Universitar “Pavarësia 
Vlorë”, paraqitet si në tabelën e mëposhtme: 

Partnerët e Kolegjit:
Institucioni synon të krijojë marrëdhënie të qëndrueshme partneriteti, duke 
nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në periudha të ndryshme. Këtu 
përmendim marrëveshjet me Bashkinë Vlorë, Autoritetin Portual Vlorë, Drejtorinë e 
Doganës Vlorë, Institutin e Sigurimeve Shoqërore Vlorë, Bankën FIB, Qendrën 
Kombëtare EPICT, Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Universitetin Europian të 
Tiranës (UET), Studio Private të Arkitekturës “ASI”, etj

Shkolla Private e Arsimit të Lartë / Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” (SHPALPV) 
është hapur më 12.03.2009.

Vizioni: Që në fillim të krijimit të tij, SHPALPV ka pasur si qëllim të jetë një 
universitet ndryshe. Ai e bazon punën e tij në eksperiencat më të mira 
perëndimore akademike. Studentët janë në qendër të vëmendjes në të gjitha 
aktivitetet dhe proceset. Mënyra e organizimit, jeta universitare, programet e 
studimit etj, kanë për qëllim të jenë të ngjashme me ato të eksperiencave më të 
mira perëndimore.

 

Adresa:  Bulevardi Vlorë–Skelë, PO. Box 4358 Posta Vlorë, AL – 9401 Vlorë, Shqipëri.
Web: www.unipavaresia.edu.al         E-mail:  info@unipavaresia.edu.al  
Tel: +355 (0) 33 411 555       +355 (0)  33 411 666
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K o l e g j i  U n i v e r s i t a r  

P a v a r ë s i a  V l o r ë

Niveli

Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor

Master 
i shkencave (PI)

Master 
i shkencave

Master
i shkencave

Master
i shkencave

Master
i shkencave

Master
i shkencave

Master
i shkencave

Kapacitete
pritëse

100
90
30
60

30

60

60

60

60

60

30

640

Studentë
të diplomuar

56
41
10
19

10

16

14

4

1

5

1

177

Program studimi

Drejtësi
Ekonomi
Shkenca Politike
Inxhinieri 
Informatike

Arkitekturë
 

Financë Publike 
dhe Administrim 
Publik

Financa dhe 
Kontabiliteti i Firmave

E Drejtë Publike dhe 
Ndërkombëtare 
Publike

Diplomaci 
dhe Politikë 
Ndërkombëtare

Inxhinieri 
Informatike

Informatikë 
Ekonomike

Gjithsej



Fakulteti i Mjekësisë

“Bachelor” në Infermieri

“Bachelor” në Fizioterapi   

“Bachelor” në Teknik laboratori në mjekësi

“Master profesional” në Menaxhim Infermieror

“Master profesional” në Fizioterapi

“Master i shkencave” në Stomatologji

“Master i shkencave” në Farmaci

Program studimi me karakter profesional në “Ndihmës Dentar”

Fakulteti i Ekonomisë

“Bachelor” në Menaxhim

“Bachelor” në Financë

“Master i shkencave”  në Financë dhe Tregje Financiare

Program studimi me karakter profesional në “Asistent 

Administrativ”

Partnerët e kolegjit:
Kolegji Universitar “Reald” ka bashkëpunim me disa IAL si me: Universitetin 
Europian të Tiranës; Universitetin “Ismail Qemali”; Universitetin e Mjekësisë 
Tiranë; Universitetin e Salernos, Foxhias dhe Barit në Itali. 
Gjithashtu institucioni ynë ka partneritet me: Spitalin Rajonal Vlorë, Spitalin 
Psikiatrik Halit Mihali Vlorë, Spitalin Rajonal Fier, Klinikën Magi  Balkans-Rare 
Genetic Diseases dhe Qendrën e Rehabilitimit Fizio Life … etj.

Institucioni i arsimit të lartë Kolegji Universitar “REALD” u  krijua si institucion 
privat me Vendim Nr. 650, datë 14.09.2011, të Këshillit të Ministrave.
Sot Kolegji Universitar “REALD” numëron 350 studentë.

Vizioni: Të jetë institucion i rëndësishëm në Shqipëri për diplomimin dhe 
trajnimin e specialistëve të lartë të fushave në shkencat mjekësore dhe 
humane/ekonomike, kërkimin shkencor dhe koordinimin e përpjekjeve për të 
përmirësuar e bashkërenduar komponentët teknikë, profesionalë dhe ligjorë të 
tregut shqiptar. 

Adresa:  Rr: Zahir Pajaziti, Vlorë, Albania 
Web: www.unireald.edu.al        E-mail:  universitetireald@yahoo.com
Cel: +355 (0) 68 203 2298
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K O L E G J I  
U N I V E R S I TA R

R E A L D

Programet e studimit:



Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali’’ u hap në 10 tetor 1994. Universiteti i Vlorës 
(UV) si institucion publik i arsimit të lartë ofron shërbim në edukimin akademik, 
veprimtari shkencore dhe kërkimore, mbështetje dhe këshillim profesional për 
studentët, studjuesit dhe fusha të tjera të interesit. 

Pranë Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali’’ studiojnë aktualisht rreth 4500 
studentë.

Vizioni: Suksesi juaj është Sfida dhe Krenaria e stafit akademik.

 
Partnerët e Universitetit të Vlorës (UV)
UV mbështet dhe nxit mobilitetet e stafit  akademik për shkëmbim dhe marrje 
eksperience në fushën e kërkimit shkencor duke u mbështetur në financime nën 
programin ERASMUS Mundus, ku UV është pjesë e projekteve europiane TEAVET, 
Re@WBC, mbështetur nga programi Erasmus Plus. UV ka partneritet me 
Universitete në Spanjë, Turqi, Finlandë, Belgjikë, Poloni, Rumani, Maqedoni, Itali 
… etj. UV vazhdon të jetë anëtar me të drejta të plota të AITA-s, Agjensia 
Shqiptare e Teknologjise së Informacioni. 

UV është nominuar nga BID për vitin 2018 për çmimin BID Quality Award in the 
GOLD Category, në kongresin “BID International Convention for Quality, 
“Innovation and Excellence” akorduar nga BID ( Business Initiative Directions / 
BID Group One), Londër, Anglidhe Technical University of Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid - UPM), Spanjë.
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Adresa:  Lgj. Pavarësia, Bulevardi Vlorë-Skelë
Web: www.univlora.edu.al/sq/        E-mail:  info@univlora.edu.al
Tel: +355 (0) 33 22 2288

Universiteti 
Ismail Qemali



Programe të Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor” 

•  Administrim Biznes

•  Menaxhim turizmi

•  Financë

•  Ekonomiks

•  Marketing

•  Kontabilitet

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master profesional”

•  Ekonomiks Sipërmarrje

•  Administrim Publik

•  Marketing

•  Sipërmarrje në Turizëm

•  Financë

•  Kontabilitet

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master shkencor” 

•  Administrim Biznes

•  Financë

•  Pasuri të paluajtshme

•  Ekonomiks

F a k u l t e t i  i  
E k o n o m i s ë   
Ky fakultet u ofron studentëve mundësinë të studjojnë dhe të punojnë me një 
personel akademik të përkushtuar dhe me një kurrikulum akademik që është 
përgatitur për të përmbushur nevojat e biznesit global, gjithmonë në ndryshim. 
Këtë vit fakulteti mbush plot 25 vjet.

Pranë fakultetit te ekonomisë studiojnë aktualisht rreth 1500 studentë. 
Departamenti i Financës mbledh së bashku një grup me studentë të talentuar 
dhe pedagogë që punojnë në fushat që janë të rëndësishme dhe koherente mbi 
kërkimet që sot në menaxhimin e riskut, çmimit të aseteve, qeverisjen e korporat-
ave dhe strategjitë, mbi jetën financiare të bizneseve, etj. Në këtë departament 
regjistrohen rreth 20 studentë në vit.

Departamenti i Biznesit synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të 
përgatitur profesionistët e ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin 
rajonal dhe kombëtar të vendit. Në këtë departament regjistrohen rreth 100 
studentë në vit.

Departamenti i Ekonomiksit një program i fortë si në aspektin teorik dhe në 
aspektin e aplikuar të ekonomiksit u mundëson studentëve të përdorin njohuritë 
e tyre për të kuptuar sjelljen ekonomike dhe siguron një bazë për vlerësimin e 
politikës ekonomike. Në këtë departament regjistrohen rreth 30 studentë në vit.
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Programet e studimit:



Programe të Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor”

•  Inxhinieri Mekanike

•  Inxhinieri Navale

•  Inxhinieri Elektrike

•  Navigacion

•  Teknologji Informacioni

•  Informatike

•  Shkenca Kompjuterike

•  Biologji, Kimi, Fizikë, Matematikë

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master profesional” 

•  Studime të Avancuara Detare

•  Operacione Industriale dhe Navale

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master shkencor” 

•  Biologji Mjedisore

•  Shkenca Kompjuterike

Program i Ciklit të Tretë të studimeve “Doktoraturë”

•  Matematikë

F a k u l t e t i  i  
S h k e n c a v e  T e k n i k e  
Fakulteti u krijuar në tetor 1994, kohë në të cilën filloi aktivitetin e tij Universiteti 
Teknologjik i Vlorës me emërtimin “Departamenti i Inxhinierisë Navale”. 

Pranë fakultetit të shkencave teknike studiojnë aktualisht rreth 1000 studentë.

Departamenit i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare u krijua si rrjedhim i 
riorganizimit të Fakultetit të Shkencave Teknike më 2016. Departamenti, për herë të 
parë u krijua në tetor 1994, me emertimin “Departamenti i Inxhinierisë Navale” Gjatë 
kohës ka pësuar modifikime me riorganizimet që ka pësuar vetë Fakulteti, dikur i 
Marinës. Nga ky departament diplomohen afro 30 studentë në vit për çdo program 
studimi.

Departamenti i Shkencave Detare është krijuar në tetor 1998. Në degën 
“Navigacion”. Studentët e parë nisën formimim e tyre 4-vjeçar në vitin akademik 
1998-1999. Profili “Navigacion” dhe “Peshkim Detar” u hap për herë të parë në vitin 
akademik 2002-2003. Nga ky departament diplomohen afro 10-15 studentë në vit 
për çdo program studimi.

Departamenti i Shkencave Kompjuterike i krijuar në vitin 2007, fillimisht si 
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit më.2007, ndryshuar në Departamenti i 
Shkencave Kompjuterike në 2008. Ky Departament me personelin dhe studentët e tij 
ka krijuar një mjedis mjaft cilësor që nxit procesin e të mësuarit dhe kërkimit shkencor. 
Nga ky departament diplomohen afro 30 studentë në vit për çdo program studimi.

Departamenti i Matematikës është një nga Departamentet më të mëdha të 
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, i konceptuar si pjesë përbërëse e Fakultetit të 
Shkencave Teknike dhe të Natyrës prej vitit akademik 2008.

Departamenti i Fizikës është formuar në vitin 2008, si pasuesi i një prej 
departamenteve të para të mëdha, “Matematikë - Fizikë”. Nga ky departament 
diplomohen afro 7 studentë në vit.

Departamenti i Biologjisë është një nga Departamentet më të rinj të Universitetit 
“Ismail Qemali”, i hapur në vitin akademik 2010 – 2011. Departamenti i Biologjisë 
synon të ofrojë një formim të shkëlqyer akademik për të përgatitur profesionistët e 
ardhshëm të cilët do të kontribuojnë në zhvillimin rajonal dhe kombëtar të vendit. 
Nga ky departament diplomohen afro 30 studentë në vit. 

Departamenti i Kimisë është një ndër Departamentet më të rinj të Universitetit 
“Ismail Qemali” Vlorë, i hapur në 2010. Nga ky departament diplomohen afro 10 
studentë në vit.
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Programet e studimit:



Programe të Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor”

•  Drejtësi

•  Mësuesi për arsimin fillor

•  Mësuesi për Arsimin Parashkollor

•  Pedagogji e Specializuar

•  Histori - Gjeografi

•  Gjuhë shqipe e Letërsi

•  Gjuhë angleze

•  Gjuhë italiane

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master profesional” 

•  Shkenca Administrative

•  E drejtë penale

•  Mësimdhënie e Gjuhës angleze

•  Mësimdhënie e Gjuhës italiane

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master shkencor” 

•  Marrëdhënie ndërkombëtare

•  Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë

•  Edukim

•  Pedagogji e Specializuar Sociale

Fakulteti  i  Shkencave 
Humane
Fakulteti u krijua në 5 dhjetor 2007, mbi bazën e departamenteve ekzistuese 
ndërfakultetore të mësuesisë dhe të gjuhëve të huaja. Pranë fakultetit te 
shkencave humane studiojnë aktualisht rreth 1400 studentë.

Departamenti i Gjuhës shqipe dhe Letërsisë është themeluar në vitin 2005 
dhe përgatit studentët në aspektin teorik dhe praktik në fushën e gjuhës 
shqipe, letërsisë dhe komunikimit. Synimi është zhvillimi dhe përditësimi i 
albanologjisë në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur.

Departamenti i Drejtësisë është themeluar në vitin 2003 dhe ofron mundësi 
për të nxjerrë një produkt pozitiv nga bankat e tij që përmblidhet në një 
koncept: qasja analitike. Në thelb qasja analitike nënkupton aftësim të 
studentëve për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të 
caktuara.

Ky departament është ndër të vetmit që ofon Klinikën e Ligjit i përzgjedhur së 
bashku me Departamentin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës nga Qendra 
Evropiane dhe Ambasada Amerikane që financojnë këtë projekt. Në këtë 
departament regjistrohen afro 140 studentë në vit.

Departamenti i Edukimit është themeluar qysh në vitin 1994. Përmes 
ndërthurjes së mësimdhënies me kërkimin shkencor dhe qasjen ndaj 
komunitetit, personeli i Departamenti të Edukimit është përkushtuar në 
formimin e profesionistëve të rinj, mësues, drejtues apo studiues në fushën e 
edukimit. Nga ky departament diplomohen afro 30 studentë në vit për çdo 
program studimi.

Nga programet e studimit që ofrohen do të veçonim Pedagogjinë e 
Specializuar Sociale e hapur në vitin 2003, në bashkëpunim me Shkollën e 
Lartë Pedagogjike të Lausannes në Zvicër, është e vetmja degë në Shqipëri, 
që shpërndan diploma në nivelin “Bachelor” dhe “Master i shkencave”, për 
mësues dhe edukatorë të specializuar në fushën e zhvillimit dhe edukimit të 
personave me nevoja të veçanta. Në Pedagogjine e Specializuar Sociale 
diplomohen mesatarisht 40 studentë në vit.

Departamenti i Gjuhëve të Huaja është themeluar më 1995. Në 2007 
departamenti u bë pjesë e Fakultetit të Edukimit, i cili në 2009 u riemërtua si 
Fakulteti i Shkencave Humane. Nga ky departament diplomohen mesatarisht 
40 studentë në vit.
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Programe të Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor”

• Infermieri e përgjithshme

• Infermieri-mami

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master profesional” 

•  Infermieri Patologjike

•  Infermieri Kirurgjikale

•  Infermieri Pediatrike

Programe të Ciklit të Dytë të studimeve “Master shkencor” 

•  Shkenca Infermierore 

Fa k u l te t i  i  S h ë n d e t i t  
Publik
Fakulteti është krijuar në mars 1994 dhe ka ndryshuar emërtimin në janar 
2017. Fakulteti numëron rreth 1061 studentë. Në këtë fakultet regjistrohen 
rreth 280 studentë në vit. 

Departamenti i Infermierisë është një nga Departamentet më të vjetër të 
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, i hapur në kuadrin e Fakultetit të 
Infermierisë qysh në hapat e para të këtij  Universiteti në vitin 1994. Nga ky 
departament diplomohen mesatarisht 200 studentë në vit.

Departamenti i Kujdesit Shëndetësor ka si mision të formojë profesionistë 
shëndeti të të gjitha niveleve akademike, të aftë për t’u përshtatur me tregun 
e punës, brenda dhe jashtë vendit. Nga ky departament diplomohen 
mesatarisht 50 studentë në vit.

Qendra Studimore për Shëndetin Publik ka si qëllim menaxhimin e 
projekteve dhe studimeve në fushën e Shëndetit Publik si dhe transferimin, 
modernizimin dhe rinovimin e teknologjive të tyre. 
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Qendra e Formimit Profesional jopublike “H&L STUDIO EKSPERT FISKAL” është 
themeluar në Vlorë, në vitin 2013.

Vizioni: Ne krijojmë partneritet afatgjatë dhe lidhje të besueshme me klientët tanë 
për konsulencën financiare dhe asistencën profesionale që ju garanton një 
ambient më të favorshëm dhe më të sigurt përballë sfidave dhe të papriturave të 
makro-sistemit që na rrethon.

 

Trajnimi profesional që ofron “H&L STUDIO EKSPERT FISKAL” është 

• Administrim i praktikave Kontabël dhe Fiskale në Republikën
  e Shqipërisë”. 
 
Kursi është i organizuar në tre module kryesore dhe kursantët do të prezantohen 
me praktika shumë të rëndësishme në Kontabilitet, Financë dhe Fiskalitet. Trajnimi 
zgjat 1 muaj dhe është organizuar në 14 leksione.

Trajnimet organizohen në grupe me 6-7 kursantë. 

Kursantet njihen me sektor të ndryshëm të biznesit si hoteleri, subjekte tregtare, 
transport ndërkombetar detar dhe tokësor, shërbime të ndryshme, ndërmarrje 
prodhuese, magazinë fiskale … etj. Studentët prezantohen dhe referohen  tek 
subjektet e ndryshme të Portofolit të Studios me të cilët ekziston një partneritet 
dhe bashkëpunim  afatgjatë. 

 
Adresa:  Lgj. 28 Nëntori, Rr. Gjergj Kastrioti, pallati nr.1, kati 3-të, Vlorë
Web: www.hlstudio.al        E-mail:  info@hlstudio.al        hlconsultingstudio@gmail.com
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Qendra e Formimit Profesional

H & L  S T U D I O  
EKSPERT FISKAL

Kurset qё ofrohen:



Qendra e trajnimit jopublike “VMTC Vlora Maritime Training Centre” është 
themeluar si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar në tetor 2018.  

Qendra e trajnimit ofron në vit rreth 200 kursantë të trajnuar.

Vizioni: Krijimi i një Qendre Trajnimi të Detarëve sipas standardeve 
ndërkombëtare të trajnimit dhe certifikimit të shprehura me Konventën STCW të 
IMO-së.

• Basic Training
• Security Awareness Training For All Seafarers
• Proficiency In Survival Craft And Rescue Boats (Other Than Fast    
   Rescue Boats)
• Watchkeeping for Deck
• Crowd Management, Passenger Safety And Safety Training For   
   Personnel Providing Direct Services To Passengers In Passenger   
   Spaces
• Advanced Training In Fire Fighting
• Proficiency In Fast Rescue Boats
• Medical First Aid
• Radar Navigation, Radar Ploting and use of Arpa Radar    
   Navigational at Operational level
• Ship Simulator And Bridge Teamwork
• Proficiency In Crisis Management And Human Behaviour Training   
   Including Passenger Safety, Cargo Safety And Hull Integrity Training
• Automatic Identification Systems (Ais)
• Officer In Charge Of a Navigational Watch
• Skipper for motorboats up to 20 GT sailing in Protected and    
  Coastal Waters
• Drejtues i mjeteve detare personale sportive (Jet Skee)
• Watchkeeping for Engine Room
• Ship's Cook Training Course
• ECDIS operacional
• Ship Handling and Maneuvering
• Menaxhimi i burimeve në dhomën e makinerisë niveli managerial   
  mbi 750 – 3000 KW dhe mbi 3000 KW Mekaniku I dhe II
• Menaxhimi i burimeve në dhomën e makinerisë niveli managerial   
   mbi 750 – 3000 KW dhe mbi 3000 KW Kryemekanik
• Ship Security Officer
• Leadership and Teamwork

Të gjitha kurset janë hapur në tetor 2018 dhe drejtohen nga personel i trajnuar dhe 
certifikuar në kurse trajnimi për trajnerët, të zhvilluar në Kroaci.
Qendra ka klasën e leksioneve të pajisur në përputhje me kërkesat dhe standardet e 
STCW-IMO-së; klasën e simulatorëve detarë të drejtimit të anijeve; poligonin e luftës 
kundër zjarrit dhe një ambient pishine, të marrë me qera, për trajnimet në ujë.    
Numri i kursantëve të regjistruar është i ndryshëm për kurse të ndryshme, një 
mesatare e regjistrimeve për kurs është 5-10 kursantë në vit.

Qendra ka partneritet me Administratën Detare Shqiptare – Durrës e cila teston 
aftësitë e fituara nga kursantët; me Organizatën e Menaxhimit të Peshkimit si dhe me 
Diamond Hill, Vlorë.

 
Adresa: Lgj. Pavarësia, Rr. Pelivan Leskaj, Vlorë
E-mail:  info@maritimecentre.al        Cel: +355 (0) 69 339 5167
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VMTC Vlora Maritime 
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Kurset qё ofrohen:



Qendra e formimit profesional dhe trajnimeve Instituti Profesional “Adhami”
Instituti Profesional jopublik “Adhami” megjithëse ka mbi një vit i hapur dhe me 
një staf të mirëpërgatitur dhe të mirorganizuar, deri tani nuk ka hapur asnjë kurs 
profesional sepse nuk ka pasur kërkesa mjaftueshëm për të justifikuar mbajtjen 
hapur të kursit.

Vizioni:  Nëpërmjet kurseve profesionale të aftësojë të gjithë ata që duan të 
marrin një profesion por edhe ata që e kanë një profesion dhe duan të aftësohen 
më tej.
 

• Sekretari dhe Menaxhim Zyre

• Arkëtar dhe Mbajtës Llogarish

•  Asistent Ligjor

• Hetues Privat

• Shkencat e Mjedisit 

•  Teknik Ndërtimi

• Menaxhim Ndërtimi

• Murator

• Shtrim Pllakash

• Hidraulik

• Menaxhues Hoteli dhe Restoranti;

• Agjent Udhëtimesh / Guidë Turistike

• Roje Plazhi

• Punonjës Pastrimi Mirëmbajtjeje

• Kujdestar Fëmijësh

• Kujdestar për të Moshuarit

Të gjitha këto kurse shoqërohen edhe me mësimin e Gjuhës gjermane, angleze, 
frënge, italiane dhe greke.

 
Adresa:  Ish-Parku i Tregtisë Vlorë
Kontakte: Mimoza Adhami         Cel: +355 (0) 67 200 4854
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I n s t i t u t i  P r o f e s i o n a l

A d h a m i



Partnerët e qendrës
Ndër partnerët më kryesorë përmendim: SWISSCONTACT me projektin “Aftësi 
për Punë”; GIZ me projektin START Smart (aftësi të buta); AULEDA me projektin 
Trans-Edu-Net. 
Ne kemi bashkëpunim afatgjatë dhe me bizneset e qytetit: MetalPro 2015 sh.p.k 
në kursin e saldimit; Hema shpk në kursin e saldimit; Restorant “Joni”; Hotel 
Bologna; Hotel Paradise; Pastiçeri Arjoli; Restorant Liguria; Restorant Titanik; 
Restorant Le Palazzine … etj.

Viti i hapjes

2002

2012

2003

2015

2019

2019

2003

2019

2012

2019

2019

2019

2002

2011

2019

2016

2014

2014

2019

Qendra Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë është hapur në vitin 2012. 

Numri i kursantëve për vitin 2019 - 2020 ka shënuar një rritje të ndjeshme, pasi 
janë hapur edhe 9 kurse të reja. 

Vizioni: Të zhvillojë karakteristikat personale kryesore të individit, të nevojshme 
për veprimtarinë e tij të ardhshme profesionale dhe ekzistencën e pavarur 
brenda një shoqërie të bazuar në parimet e demokracisë dhe të ekonomisë së 
tregut.

 Adresa: Lgj. “Rilindja”,  Rr. “Riza Salati” – Vlorë               
Tel: +355 (0) 332 26 759
Fb: Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Vlorë   Insta: drfpp_vlore

2625

Kurset qё ofrohen:

Qendra 
Rajonale 
e Formimit 
Profesional

LISTA E KURSEVE

• Hidraulik

• Panele diellore

• Instalime elektrike

• Elektroshtëpiake

• Servis elektroaut

• Servis motori

• Saldator

• Mobileri

• Kuzhinë

• Shërbime në bar dhe restorant

• Pastiçier

• Picajol

• Rrobaqepës

• Parukeri

• Manikyr-Pedikyr

• Berber

• Guidë turistike

• Sekretari

• Webmaster

Numri i kursantëve

115

15

170

30

30

15

90

15

 280

15

/

30

58

60

102

75

75

30

15



Shoqata "Qendra Sociale Murialdo” (QSM) për Formimin Profesional dhe 
Edukimin e të rinjve” është themeluar më 24.03.1995. Shoqata nuk zhvillon 
aktivitet fitimprurës. Veprimtaria e shoqatës u vjen në ndihmë, kryesisht të rinjve 
më nevojtarë dhe shtresave të tjera.

Vizioni: Të kontribuojë për një proçes të vetëformimit njerëzor e moral, si një 
faktor lirie dhe përgjegjësie për jetën shoqërore të bashkësisë kombëtare 
shqiptare. 

Drejtimet 
• Zhvillim njerëzor
• Arsimim dhe edukim
• Formim profesional
• Programe të kujdesit dhe ndihmës për integrimin e të rinjve në jetë
• Vepra bamirësie

Qendra Sociale Murialdo i ka hapur kurset që në vitin 1997 dhe aktualisht 
vazhdon punë edukative, formative dhe profesionale për përgatitjen e të rinjve 
nga ana njerëzore dhe për botën e punës në profilet: 

  Kurse verore  1 - mujore   

• Diagnostifikimi i automjeteve në kompjuter
• Informatikë
• Anglisht
•  Italisht                                                                   
•  Alpha 8.0                                                                
• Elektroshtëpiake
• Sistem alarmi dhe instalim kamerash
• Montazh video
• Saldator
  
   Kurs 4 - mujor

• Pastiçeri 

   Kurse 1 - vjeçare

• AutoCad    • Dizajn dhe Multimedia
• Elektroauto   • Hidraulik 

   Kurse 2 - vjeçare

• Asistent zyre   • Elektricist  • Mekanikë

Për kurset  1 dhe 2 vjeçare pranohen maksimumi 20 kursantë për çdo kurs. Për 
kursin 4 mujor pranohen 15 kursantë dhe për kurset verore pranohen të gjithë 
kërkuesit që paraqiten. 

Partnerët e qendrës
QSM zhvillon aktivitetin e saj në bashkëpunim me autoritetet dhe institucionet 
shtetërore si: Bashkia Fier, Zyra e Punës, Dhoma e Tregtisë, Drejtoria Arsimore 
Rajonale, Terre des Hommes, Save the Children, Swisscontact, ANTTARC, 
UDSAID, CEI, Renovabis.

 
Adresa:  Lgj “Sheq i Vogël”,  Rr. “Shën Leonardo Murialdo – Edukator”, Fier
E-mail:  qsm@murialdo.org        Cel: +355 (0) 69 528 8909
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Qendra Sociale Murialdo 
për Formimin Profesional
dhe Edukimin e të rinjve



“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 Industriale Pavarësia, 
shkollen Tregtare dhe Qendrën e Formimit Profesional Vlorë.  




