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1. Hyrje – Cfarë është gjurmimi i të diplomuarve? 

Monitorimi i treguesve kryesorë të tregut të punës për të diplomuarit e një institucioni arsimor 

realizohet përmes ‘studimeve gjurmuese’ që ndjekin ose ‘gjurmojnë’ të diplomuarit pasi ata 

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

të arsimit profesional në tregun e punës, duke matur punësimin produktiv të të diplomuarve pas 

përfundimit të studimeve.  

 

Të dhënat dhe rezultatet e gjurmimit përdoren për të rritur kuptueshmërinë mbi relevancën e ofertës 

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

pajisjen e nxënësve me njohuritë dhe aftësitë e duhura. Tematikat e gjurmimit janë të shumëfishta, 

por kryesisht përfshijnë pyetje që lidhen me tranzicionin nga institucioni arsimor në tregun e punës, 

kushtet e punës, përputhjen midis arsimit dhe punës aktuale, si dhe vlerësimin në retrospektivë të 

institucionit arsimor nisur nga përvoja e të diplomuarve.  

 
Avantazhet e një sistemi gjurmimi në nivel ofruesi 

 
Në këtë kuadër, shkolla e mesme profesionale ‘Ali Myftiu’, me mbështetjen e projektit ‘Aftësi për 

Punë’ (S4J) ka ngritur një sistem gjurmimi në nivel ofruesi për të diplomuarit e saj. Ky sistem gjurmimi 

përmbush dy qëllime të rëndësishme:  

a. Monitorimin e treguesve kryesorë të tregut të punës për të diplomuarit e shkollës.  

b. Vlerësimin e lidhjes (përputhshmërisë horizontale) midis arsimit dhe punës. 

 

Zbatimi i procesit të gjurmimit në praktikë zhvillohet në tre faza kryesore siç është e ilustruar në 

diagramën më poshtë.  

Siguron monitorimin sistematik të treguesve kryesorë të tregut të punës për të 
diplomuarit e shkollës

Ndihmon në menaxhimin e planifikimit dhe monitorimit e ofertës të institucionit

Lehtëson proceset mbështetëse të orientimit dhe këshillimit në karrierë për nxënësit 

Ndihmon në marketingun institucional

Është fleksibël dhe shkolla e përshtat sipas nevojave të saj

•Targeton 
maturantët

•Realizohet çdo 
maj

I. Faza e 
para-

gjurmimit

•Targeton të 
diplomuarit e 
shkollës 1 vit 
pas diplomimit

•Realizohet çdo 
qershor

II. Faza e 
gjurmimit

•Prezantimi dhe 
diskutimi i 
rezultateve

•Përdorimi i të 
dhënave 

III. 
Përdorimi i 
të dhënave 

në 
vazhdimësi
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Në fazën e para-gjurmimit, që kryhet në majin e çdo viti shkollor, realizohet para-gjurmimi i 

maturantëve që pritet të diplomohen në qershor. Para-gjurmimi kryhet me anë të një pyetësori të 

strukturuar online. Anketa mbledh të dhënat e kontaktit të maturantëve, karakteristikat e tyre socio-

demografike, si dhe planet dhe pritshmëritë e tyre të karrierës për të mundësuar kështu gjurmimin 

e tyre një vit më pas.  

 

Në fazën e gjurmimit, që kryhet në qershorin e çdo viti shkollor realizohet gjurmimi i të diplomuarve 

nga shkolla një vit më parë. Të diplomuarit raportojnë mbi përvojën e kalimit në tregun e punës dhe 

bëjnë vlerësimin në retrospektivë të shkollës së tyre përmes një pyetësori të standardizuar online 

duke përdorur platformën Kobo Toolbox.  

Në fazën përmbyllëse të procesit analizohen rezultatet e gjurmimit dhe prezantohen rezultatet. Pjesa 

më e rëndësishme e procesit është leximi i këtyre gjetjeve dhe reflektimi i brendshëm i institucionit 

mbi të dhënat dhe ndërmarrja e hapave konkrete si rrjedhojë. 

Procesi i gjurmimit koordinohet nga koordinatori i gjurmimit me mbështetjen e Njësisë së Zhvillimit 

dhe mësuesve kujdestarë, nën kujdesin e projektit ‘Aftësi për punë’. 

Ky raport përmbledhës pasqyron rezultatet kryesore nga gjurmimi i tre brezave me të diplomuar të 

shkollës së mesme profesionale ‘Ali Myftiu’.  

2. Të diplomuarit 2018-2020 

Tabela 1 përmbledh shkallën e pjesëmarrjes në gjurmim, ndërsa tabela në vijim i ndan të diplomuarit 
sipas drejtimeve mësimore të të diplomuarve. 45% e të diplomuarve të 2020 u gjurmuan një vit pas 
diplomimit. Të diplomuarit kishin ndjekur drejtimet Elektroteknik, Mekanik, Ndërtim dhe SHMT. 82% 
e të diplomuarve të anketuar banonin në Shqipëri në momentin e anketimit, ndërsa 18% jashtë 
Shqipërisë. 
 
Tabela 1 Mbulimi i gjurmimit  

Brezi Të diplomuar Të anketuar % 

2017-2018 159 78 49% 
2018-2019 203 95 47% 
2019-2020 219 99 45% 

Tabela 2 Të diplomuar sipas drejtimeve për vitin mësimor 2019-2020 

Drejtimi Gjithsej Të anketuar % 

Elektroteknik 56 37 66% 
Mekanik 46 19 41% 
Ndërtim 15 6 40% 
SHMT 102 37 36% 

 
Figura 1: Vendi i banimit (të diplomuarit 2020) 
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3. Rezultatet 

Gjetjet kryesore paraqiten më poshtë të organizuara sipas qëllimeve kryesore të sistemit të gjurmimit.  

3.1 Statusi i punësimit 
Një vit pas diplomimit, cili është statusi i punësimit për të diplomuarit e shkollës?  

• Të pyetur rreth statusit të tyre të punësimit, rezulton se 53% e të diplomuarve në 2020 ishin 

të punësuar një vit pas diplomimit, krahasuar me 37% të atyre të 2019 dhe 35% e të 

anketuarve të diplomuar në 2018. 

• Të  papunë një vit pas diplomimit, rezultuan të ishin 42% e të anketuarve të 2020, 46% e atyre 

të 2019 dhe 47% e të anketuarve të diplomuar në 2018.  

• Nëse të tre brezat e gjurmuar i shohim në një raport krahasimor, vëmë re se përqindjen më 

të lartë të të punësuarve e zënë të diplomuarit e 2020. Si rrjedhojë, edhe niveli i papunësisë 

ka pësur një ulje të lehtë  në këtë vit vit.  

 
Tabela 3 Statusi i punësimit një vit pas diplomimit (%) 

 2018 2019 2020 

I/E punësuar (I/E vetë-punësuar) 27 (35%) 35 (37%) 52 (53%) 
Student/Kursant 14 (18%) 16 (17%) 4 (4%) 
I papunë  37 (47%) 44 (46%) 42 (42%) 
Total 78 (100%) 95 (100%) 99 (100%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë.  

Figura 2 Statusi i punësimit (%) 

Shёnim: Rezultatet janё rrumbullakosur nё numra tё plotё. 

 
Tabela 4  Statusi i punësimit një vit pas diplomimit sipas drejtimeve (2020) 

Drejtim I (vetë)punësuar Student/Kursant I papunë 

Elektroteknik 21 (57%)  16 (43%) 
Mekanik 14 (74%)  5 (26%) 
Ndërtim 2 (33%) 2 (33%) 2 (33%) 
SHMT 15 (41%) 2 (5%) 19 (51%) 

*Tjetër nuk është përfshirë në tabelë 

 

3.2 Lidhja e punës me fushën e arsimit 

A lidhet puna aktuale e të diplomuarve me fushën e tyre të arsimit?  
• Pavarësisht vitit të diplomimit, më shumё se gjysma e të diplomuarve të punёsuar, pohojnё 

se puna e tyre aktuale lidhet me fushёn e arsimit. Lidhja mes punës aktuale dhe fushës së 

arsimimit u pohua nga 30 prej 52 të pyeturve të 2020, 20 prej 35 të pyeturve të 2019 dhe 16 

prej 27 të diplomuarve të 2016 që në momentin e anketimit ishin në marrëdhënie pune. 
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Tabela 5 Puna lidhet me fushën e arsimit (%) 

 2018 2019 2020 

Po 16 (59%) 20 (57%) 30 (58%) 
Jo 11 (41%) 15 (43%) 22 (42%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë.  

Figurë 3 Puna lidhet me fushën e arsimit (%) 

 
Shёnim: Rezultatet janё rrumbullakosur nё numra tё plotё. 

 

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

• Pjesa më e madhe e të diplomuarve në 2020 i kanë kategorizuar të ardhurat mujore neto nga 

puna ose vetëpunësimi në dy intervale pagash dhe konkretisht në intervalin 23,001-35,000 

LEK dhe 35,001-50, 000 LEK. Në këto intervale i kanë kategorizuar të ardhurat neto nga puna 

ose vetëpunësimi edhe shumica e të anketuarve në marrëdhënie pune të diplomuar në 2019 

dhe 2018.  

• Të ardhura mujore neto nga puna ose vetёpunёsimi më pak se 23,000 LEK rezultoi të 

përfitonin 7 nga 52 të pyeturit e diplomuar në 2020, 6 nga 35 të anketuarit e 2019 dhe 1 i 

anketuar i 2018. 

• Ndërsa të ardhura mujore neto nga puna ose vetëpunësimi, më shumë se 80,001 LEK 

përfitonin vetëm 3 nga të diplomuarit e 2020 ose 6%. 

Tabela 6 Niveli i pagave një vit pas diplomimit  

 2018 2019 2020 

Më pak se paga minimale 1 (4%) 6 (17%) 7 (13%) 
Paga minimale  – 35,000 LEK 8 (30%) 15 (43%) 20 (39%) 
35,001 – 50,000 LEK 14 (52%) 9 (26%) 11 (21%) 
50,001 – 65,000 LEK 4 (14%) 3 (8%) 5 (10%) 
65,001 – 80,000 LEK  2 (6%) 6 (11%) 
Më shumë se 80,001 LEK                  3 (6%) 
Total 27 (100%) 35 (100%) 52 (100%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë.  
 
Figurë 4 Niveli i pagave një vit pas diplomimit (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. 
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3.4 Kushtet e punës 
Cilat janë karakteristikat kryesore dhe kushtet e punës për grupin e diplomuarve të 
punësuar?  

• Shumica e të diplomuarve të punësuar, pavarësisht vitit të diplomimit ishin të angazhuar në 

mikro-ndërmarrje me nga 1 deri 9 punonjës.  

• Pjesa dërrmuese ose 93% të diplomuarit në 2020 që ishin në marrëdhënie pune,  deklaruan 

se punonin me kohё tё plotё. Të njëjtën gjë deklaruan edhe 97% e të punësuarve të 2019 dhe 

96% e të punësuarve të 2018. 

• 28 ose 65% e të punësuarve të diplomuar në 2020  deklaruan  se  kishin lidhur kontratë me 

punëdhënësin për rregullimin e marrëdhënieve të punës. Nga këta, 19 ose 44% kishin lidhur 

kontratё me afat tё pacaktuar kundrejt 9 tё diplomuarve qё kishin lidhur kontratё me afat tё 

caktuar. 

• 63% e tё punёsuar të diplomuar në 2020 deklaruan se u paguheshin kontributet nga 

punёdhёnёsi. Të njëjtën gjë deklaruan edhe 77% e të punësuarve të 2019 dhe 80% e të 

punësuarve të 2018. 

Figurë 5 Numri i punonjësve në kompani (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. N1=25, N2=30, N3=43. 

 
Figurë 6 Koha e punës (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. N1=25, N2=30, N3=43. 

 
Figurë 7 Kontrata me punëdhënësin (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. Baza e përgjigjeve: N1=25, N2=30, N3=43. 

 

1-4 punonjës 5-9 punonjës 10-49 punonjës >50 punonjës

36%
32%

12%
20%

53%

17%
13%

17%

44%

30%

9%
16%

2018

2019

2020

96%

97%

93%

4%

3%

7%

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

2018

2019

2020

Po, punoj me kohë të plotë

Jo, punoj me kohë të pjesshme

8%

28%

64%

13%

37%
50%

21%

44%

2%

33%

Kontratë më afat të
caktuar

Kontratë me afat të
pacaktuar

Po bëj praktikë Jam pa kontratë

2018

2019

2020



 

 

 8 

Figurë 8 Pagesa e kontributeve nga punëdhënësi (%) 

 
  Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. Baza e përgjigjeve: N1=25, N2=30, N3=43. 

 

3.5 Perceptimet mbi stabilitetin dhe kënaqshmërinë me vendin e punës 
Sa të sigurt dhe të stabilizuar ndjehen të diplomuarit në vendin e tyre të punës?  

• Kur pyeten se sa të sigurt dhe të stabilizuar ndjehen në vendin e tyre të punës, 29 nga 43 të 

diplomuarit e 2020 e perceptonin punën e tyre aktuale si “të sigurt ose shumë të sigurt”. Të 

tillë e perceptonin punën e tyre në momentin e anketimit edhe 19 nga 30 të punësuarit e 2019 

dhe 13 nga 25 të punësuarit e 2018. Ndërkohë, njё perceptim neutral  (“as i sigurt as i 

pasigurt”) nё lidhje me sigurinё nё punё shprehën 17% e të punësuarve të 2020, 30% e të 

punësuarve të 2019 dhe 32% e të punësuarve të 2018. 

• Në lidhje me kënaqshmërinë me vendin e punës, 72% e të punësuarve të 2020, 57% e të 

punësuarve të 2019 dhe 56% e të punësuarve të 2018 u shprehen se ishin “të kënaqur”/ 

“shumё të kёnaqur” me vendin e punës. Ndёrsa perceptim neutral nё lidhje me kёnaqёsinё 

nё vendin e punёs duke u shprehur “as i kёnaqur/as i pakёnaqur” rezultoi të kishin 14% e të 

punësuarve të diplomuar në 2020, 27% e të punësuarve të 2019 dhe 36% e të punësuarve të 

2018. 

Tabela 7 Stabiliteti në punën aktuale (%) 

Stabiliteti në punën aktuale 2018 2019 2020 

Shumë i/e pasigurt 1 (4%) 2 (7%) 3 (7%) 
I/e pasigurt 3 (12%)  3 (7%) 
As i sigurt as i pasigurt/neutral 8 (32%) 9 (30%) 8 (17%) 
I/e sigurt 12 (48%) 10 (33%) 16 (37%) 
Shumë i/e sigurt 1 (4%) 9 (30%) 13 (30%) 
Total 25 (100%) 30 (100%) 43 (100%) 
     
Kënaqshmëria me vendin e punës 2018 2019 2020 
Shumë (i pakënaqur) 1 (4%) 4 (13%) 3 (7%) 

I/e pakёnaqur 1 (4%) 1 (3%) 3 (7%) 
As i kënaqur (as i pakënaqur) 9 (36%) 8 (27%) 6 (14%) 
I/e kёnaqur 12 (48%) 12(40%) 22 (51%) 
Shumë (i kënaqur) 2 (8%) 5 (17%) 9 (21%) 
Total 25 (100%) 30 (100%)         43 (100%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë.  

 

3.6 Kohëzgjatja e gjetjes së punës së parë 
Sa duhet të presin mesatarisht të diplomuarit derisa të fillojnë punën e tyre të parë?  
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• Pёrafёrsisht, 42 % e tё anketuarve të 2020 rezultuan të ishin bёrё pjesё e tregut tё punёs 

pёrpara diplomimit. Shprehur kjo nё shifra, 25 nga 59. Pjesë e tregut të punës, përpara se të 

diplomoheshin ishin bërë edhe 25 nga 42 të pyeturit e 2019 dhe 17 nga 42 të pyturit e 2018. 

• Ndërkohë, 23 të diplomuar në 2020, 14 të diplomuar në 2019 dhe 19 të diplomuar në 2018 

rezultuan të ishin bërë pjesë e tregut të punës qё nё 6 mujorin e parё pas diplomimit;  

¬ Kёto numra pёrfshijnё edhe ato tё diplomuar qё mund tё mos jenё nё marrёdhёnie pune 

gjatё momentit tё anketimit, por kanё qёnё tё punёsuar mё parё. 
 
Tabela 8 Kohëzgjatja e kërkimit për punë (%) 

 2018 2019 2020 

Para diplomimit 17(41%) 25(60%) 25(42%) 
1 muaj pas diplomimit 5 (12%) 7 (17%) 8 (14%) 
1-3 muaj pas diplomimit             5 (12%)             2 (5%)             7 (12%) 
3-6 muaj pas diplomimit 9(21%) 5(12%) 8(13%) 
6-9 muaj pas diplomimit 4 (9%) 2 (5%) 6 (10%) 
9-12 muaj pas diplomimit 2 (5%) 1 (2%) 5 (8%) 
Më shumë se një vit pas diplomimit    
Total 42 (100%) 42 (100%) 59 (100%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. 
 
Figurë 9 Kohëzgjatja e kërkimit për punë  

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. 

 

3.7 Mënyrat e gjetjes së punës së parë 
Si e gjejnë të diplomuarit punën e tyre të parë?   

• Njohjet, lidhjet familjare apo miqtё mbetet mёnyra kryesore se si pjesa mё e madhe e tё 

anketuarve tё diplomuar nё vitin 2020, kishin gjetur punёn e tyre tё parё. 27 nga 50 tё 

diplomuarit e pyetur, u shprehen se kjo kishte qёnё mёnyra se si ato fillimisht ishin bërë pjesë 

e tregut të punës. Ndërkohë që në të njëjtën mënyrë rezultoi të ishin bërë pjesë e tregut të 

punës edhe  pjesa më e madhe e të diplomuarve në 2019 dhe 2018. Përkatësisht 26 nga 37 të 

pyeturit e 2019 dhe 30 nga 40 të pyeturit e 2018. 

• Vetëm 6 nga tё anketuarit e diplomuar nё 2020, 2 nga të anketuarit e 2019 dhe 3 nga të 

anketuarit e 2018  kishin gjetur punë nëpërmjet shpalljeve për punë në faqe interneti.  

• Ndёrsa nga 4 tё diplomuar në secilin nga brezat e gjurmuar u shprehen se kishin gjetur punë 

nëpërmjet praktikës profesionale në biznes.  

• Kontaktimi i drejtpёrdrejtё i punёdhёnёsit kishte qёnё mёnyra se si 13 nga tё diplomuarit e 

2020 dhe nga 2 të diplomuar në 2019 dhe 2018 ishin bёrё pjesё e tregut tё punёs. 
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¬ Këto numra përfshijnë edhe ata të diplomuar që mund të mos jenë në marrëdhënie pune gjatë 

momentit të anketimit, por kanë qenë të punësuar më parë – pasi pyetja i referohet punës së 

parë. 

 
Tabela 9 Renditja e mënyrave të gjetjes së punës së parë (%) 

 2018 2019 2020 

Nëpërmjet shpalljeve për punë në faqe interneti, media sociale etj. 3 (7%) 2 (5%) 6 (12%) 
Nëpërmjet njohjeve familjare, miqve, të njohurve 30 (75%) 26 (70%) 27 (54%) 
Nëpërmjet praktikës profesionale në biznes 4 (10%) 4 (11%) 4 (8%) 
Duke kontaktuar drejtpërdrejtë me punëdhënësin 2 (5%) 2 (5%) 13 (26%) 
Nëpërmjet mësuesve  1 (3%)  
Nëpërmjet njësisë së zhvillimit   1 (3%) 1 (1%) 
Tjetër 1 (2%) 1 (3%) 1 (1%) 
Total 40 (100%) 37 (100%) 50 (100%) 

Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë.  
 
Figurë 10 Mënyrat kryesorë që të diplomuarit e 2020 gjetën punën e parë (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. 

 

Si i ndihmon shkolla gjatë periudhës së tranzicionit drejt tregut të punës? 

• Njё pjesё e konsiderueshme e tё anketuarve, pavarësisht vitit të diplomimit, shprehen se 

shkolla pёrgjithёsisht ka lehtёsuar procesin e tranzicionit drejt tregut tё punёs duke i 

pёrgatitur me aftёsitё e nevojshme pёr tё kёrkuar dhe aplikuar pёr punё, si dhe duke i 

orientuar në lidhje me mundësitë e ndryshme të punësimit. 

• Megjithatё, 26 nga 52 të pyeturit e  diplomuar në 2020, 11 nga 42 të pyeturit e 2019 dhe 8 

nga 27 të pyeturit e diplomuar në 2018 u shprehen se pёrgjithёsisht ndihma e shkollёs nuk ka 

qёnё e konsiderueshme pёr kapёcimin e fazёs tranzitore “post-diplomim –treg pune”. 

Figurë 11 Ndihma e shkollës për gjetjen e punës së parë (numra absolutë) 
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3.8 Të diplomuarit që ndjekin kualifikime të mëtejshme 
Çfarë kualifikimi të mëtejshëm po ndjekin të diplomuarit?  

• Njё 1 vit pas diplomimit nga shkolla e mesme profesionale, 7 nga 99 të anketuarit e 2020, 19 

nga 95 të anketuarit e 2019 dhe 14 nga 78 tё anketuarit e 2018  po ndiqnin kualifikime të 

mëtejshm. Nga këta të diplomuar, pjesa dërmuese po studionin në universitet. Shprehur në 

shifra janë 7 të diplomuar të 2020, 12 të 2019 dhe 13 të 2018 të cilët u shprehen se po 

studionin në universitet. Shkollë profesionale pas tё mesmes po ndiqnin 5 të anketuar të 2019 

dhe 1 i 2018. 

• Të diplomuarit t e 2020 që deklaruan se po kualifikoheshin më tej, u pyeten se ku po i ndiqnin 

këto kualifikime dhe rezultoi se të gjithë, pra 7 të diplomuar, po studionin në institucione 

publike. 

• Të pyetur rreth arsyes kryesore të ndjekjes së kualifikimeve të mëtejshme, dёshira për të 

fituar një kualifikim më të lartë, përmendet nga 3 prej 7 të pyeturve të 2020, 8 prej 15 të 

pyeturve të 2019 dhe 10 prej 14 të pyeturve të 2018  si arsye krysore e ndjekjes sё studimeve 

tё mёtejshme. Ndërkohë që 3 të diplomuar në 2020, 3 në 2019 dhe 4 të 2018 shprehin si arsye 

kryesore tё kualifikimit tё mёtejshёm rritjen e mundësive për gjetjen e njё pune mё tё mirё 

nё tё ardhmen. 

Figurë 12 Kualifikime të mëtejshme (numra absolutë) 

 
 

3.9 Të diplomuarit pa punë 
Çfarë vështirësish hasin të diplomuarit që gjenden pa punë një vit pas diplomimit?  

• 42 nga 99 të anketuarit e diplomuar në 2020, rezultuan të ishin pa punë një vit pas diplomimit.   

• Të anketuarit e papunë u pyeten nëse po kërkonin për punë në mënyrë aktive dhe rezultoi që 

vetëm 28 prej tyre ishin në kërkim të  punës.  

• 5 nga të diplomuarit e papunë që ishin në kërkim të punës, perceptonin si arsye kryesore të 

papunësisë së tyre, mungesën e eksperiencës në punë. Ndërsa 4 të diplomuar perceptonin si 

arsye  kryesore të papunësisë se tyre mospërputhjen e ofertës për punë me arsimimin e tyre. 

Mungesa e ofertës për punë në qark, shihej si arsye kryesore e papunësisë nga 8 të diplomuar 

që ishin në kërkim të punës. 

• 14 nga 42 të diplomuarit e papunë nuk po kërkonin për punë. Ato  u pyeten se cila ishte arsyeja 

kryesore që nuk po kërkonin punë dhe rezultoi që 8 prej tyre  kishin në plan të largoheshin 

nga vendi, 2 të tjerë nuk kishin besim se do të gjenin punë, 2 nuk kishin dëshirë të punonin 

për momentin, ndërsa 2 të diplomuar të papunë nuk po kërkonin për punë pasi prisnin që të 

fillonin punë së shpejti. 
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Figurë 13 Të diplomuarit e 2020 në kërkim të punës (numra absolutë) 

 

 

Tabela 10 Arsyeja kryesore pas papunësisë (%) 
 2018 2019 2020 

Më mungon eksperienca e punës 14 (n=5) 21%(n=9) 18%(n=5) 

Njohuritë që kam marrë nga shkolla 

nuk përputhen me tregun e punës 

5%(n=2) 5% (n=2) 7% (n=2) 

Ofertat për punë nuk 

lidhen me  arsimimin tim 

8%(n=3) 5%(n=2) 14%(n=4) 

Nuk kam njohjet/kontaktet e 

duhura për të gjetur një punë 

24%(n=9) 16%(n=7) 11%(n=3) 

Nuk ka punë në qarkun tim 22%(n=8) 14%(n=6) 27%(n=8) 
Jam i/e angazhuar në punë familjare   7% (n=2) 

Tjetër 27%(n=10) 14%(n=6) 14%(n=4) 

Nga situata e krijuar nga 

pandemia   COVID-19 

 27%(n=12)  

Total N=37 N=44 N=28 

 

3.10 Përdorimi i njohurive dhe kompetencave të fituara në shkollë në vendin e punës 
Si lidhet puna aktuale e të diplomuarve të punësuar me degën dhe njohuritë e fituara gjatë 
studimeve?  

• 22 nga 52 të diplomuarit e (vetё) punësuar të 2020 raportojnë se njohuritë e fituara  gjatë 

studimeve të tyre i përdorin “pak ose aspak” në punën aktuale. Ndërsa 16 të anketuar ë tjerë, 

shprehen  se njohuritë e fituara  gjatë studimeve kanë gjetur “shumë/jashtëzakonisht shumë” 

përdorim në punën e tyre. 

• Përsa i përket lidhjes së pozicionit aktual me studimet: 22 të diplomuar të 2020 shprehen se 

pozicioni i tyre aktual  lidhet “aspak ose pak” me studimet e kryera.  Nga ana tjetёr, 14 nga 52 

të diplomuarit e (vetё) punёsuar raportojnë se pozicioni i tyre aktual lidhet ‘disi’ me studimet 

e tyre. Ndërsa 16 nga tё diplomuarit e anketuar tё cilёt janё nё marrёdhёnie pune, shprehen 

se pozicioni aktual i punёs lidhet “shumё ose jashtёzakonisht shumё mё studimet qё kanё 

kryer. 

 
Tabela 11 Përdorimi i njohurive dhe lidhja e pozicionit me studimet (%) 

 2018 2019 2020 

Përdorimi i njohurive të fituara    

Aspak/pak 14 (52%) 13 (31%) 22 (42%) 

Disi 6 (22%) 13 (31%) 14 (27%) 

Shumë/Jashtëzakonisht shumë 7 (26%) 16 (38%) 16 (31%) 
Total 27 (100%) 42 (100%) 52 (100%) 

Lidhja e pozicionit aktual me studimet    

Aspak/pak 12 (45%) 17 (41%) 22 (42%) 

Disi 9 (33%) 11 (26%) 14 (27%) 

Shumë/Jashtëzakonisht shumë 6 (22%) 14 (33%) 16 (31%) 

Total 27 (100%) 42 (100%) 52 (100%) 

28

14

Jam pa punë dhe po kërkoj për punë Jam pa punë, por nuk po kërkoj për punë
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3.11 Propozimet për përmirësim në shkollë 
Për t’i përgatitur më mirë nxënësit për tregun e punës, në çfarë aspektesh ka nevojë për 
përmirësim shkolla? 

• Në një vlerësim retrospektiv, të diplomuarit e 2020 mendonin se aspektet e shkollës që kishin 

nevojë për “shumë ose jashtëzakonisht shumë” përmirësim ishin praktika nё shkollë (67%), 

bashkёpunimi i shkollёs me  bizneset (62%),  praktika në biznes (61%), si dhe bashkёpunimi i 

shkollёs me zyrёn e punёs (61%). 

• Pavarësisht vështirësive të hasura dhe nevojave për përmirësim që të diplomuarit e 2020 

raportojnë për sa më sipër, kur ato u pyetën nëse do të zgjidhnin përsëri të njëjtën shkollë, 

67% e tyre u shprehen pozitivisht. Përafërsisht i njëjtë është edhe numri i atyre që pohuan se 

do të zgjidhnin po të njëjtën degë studimi në një vlerësism retrospektiv të situatës (71%). 

Figure 14 Zgjedhja në retrospektikë për të diplomuarit e 2020 (%) 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. Baza e përgjigjeve: N=99. 
 
Figurë 15 % e të diplomuarve që raportojnë se fusha duhet të përmirësohet “shumë/jashtëzakonisht shumë” 

 
Shënim: Rezultatet janë rrumbullakosur në numra të plotë. : Pyetje me përgjigje të shumëfishta. N1=27, N2=42, N3=90. 

 

3.12 Planet për të ardhmen 
Çfarë planesh kanë të diplomuarit për të ardhmen e tyre të afërt në aspektin profesional 
dhe të kualifikimit të mëtejshëm?  
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• Të pyetur për planet afatshkurtra që të ato kishin një vit pas diplomimit, vihet re që ngritja e  

një biznesi personal (për 38 të anketuar) dhe emigrimi jashtë vendit (për 36 të anketuar) 

mbeten prioritare për një pjesë të konsiderueshme të diplomuarish.  

• Punësimi  vazhdon të mbetet pjesë e  planit afat-shkurtër edhe për të diplomuarit e 2020; 21 

të diplomuar shprehen se punësimi ishte pjesë e objektivave nё dy vitet e ardhshme. Ndërsa 

27 kishin në plan gjetjen e njё punё qё lidhet me fushёn e tyre të studimit. 

• Ndërkohë, 9 të diplomuar të 2020 po planifikonin ndjekjen e studimeve të mëtejshme në të 

ardhmen e afërt. 

• 3 nga tё diplomuarit e anketuar po planifikonin të emigronin në një qytet tjetër. 

Figurë 16 Planet për dy vitet e ardhshme (numra absolutë) 

 
Shënim: Pyetje me përgjigje të shumëfishta. N1=77, N2=95, N3=99. 
  

4. Përfundimet 

Në këtë raport paraqiten rezultatet kryesore nga gjurmimi i të diplomuarve të shkollës ‘Ali Myftiu’ 

duke filluar me brezin e nxënësve të diplomuar në 2018.  

Disa nga gjetjet kryesore të gjurmimit për të diplomuarit e 2020 janë përmbledhur më poshtë: 

• 45% e të diplomuarve të 2020 u gjurmuan një vit pas diplomimit. 

• 53% e të diplomuarve të anketuar ishin të punësuar një vit pas diplomimit, krahasuar me 37% 

të atyre të 2019 dhe 35% e të anketuarve të diplomuar në 2018. 

• 42% ishin të papunë një vit pas diplomimit, ndërsa 4% po ndiqnin studime të mëtejshme. 

• 57% e të diplomuarve në Elektroteknik, 74% e të diplomuarve në Mekanikë dhe 41% e të 

diplomuarve në SHMT ishin të punësuar një vit pas diplomimit. 

• Për 58% e të diplomuarve në marrëdhënie pune, puna e tyre aktuale lidhej me fushёn e arsimit. 

• 27% e të diplomuarve në punë kishin të ardhura neto më shumë se 50,000 LEK. 

• 67% e perceptonin punën e tyre aktuale si “të sigurt ose shumë të sigurt”. 

• Në një vlerësim retrospektiv, të diplomuarit e 2020 mendonin se aspektet e shkollës që kishin 

nevojë për “shumë ose jashtëzakonisht shumë” përmirësim ishin praktika nё shkollë (67%), 

praktika në biznes (61%), bashkёpunimi i shkollёs me bizneset (62%),  bashkёpunimi i shkollёs 

me zyrёn e punёs (61%). 

• Nëse do të kishin mundësi, 67% do të zgjidhnin të njëjtën shkollë, ndërsa 71% të njëjtin drejtim 

profesional.  

 

23

31

8
4

29

2

11

33

21

14

26

3

21

27

38

9

36

3

Të jem punësuar Të kem gjetur një
punë që të lidhet
me fushën time

të studimit

Të kem filluar
biznesin tim

Të kem ndjekur
studime të
mëtejshme

Të kem emigruar
jashtë vendit

Të kem migruar
në një qytet

tjetër brenda
vendit

2018

2019

2020


