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1. Hyrje
Ky manual operacional ofron përmbledhje të rregullave për procesin e zbatimit të masës
Aftësim dhe Riaftësim Profesional (në tekstin e mëtejmë ARP). Manuali Operacional (MO)
është përgatitur me qëllim që të lehtësojë punën e këshilltarëve të Zyrave të Punësimit (ZP)
dhe trajnerëve të Qendrave për Aftësim Profesional (QAP), si dhe të përcaktoj procedurat happas-hapi për të siguruar konsistencë dhe cilësi gjatë ofrimit të masës Aftësim dhe Riaftësim
Profesional (ARP) për punëdhënësit dhe punëkërkuesit, në të gjitha Qendrat e Aftësimit
Profesional (QAP). MO përmban informacione, procedura, formularë dhe udhëzime për
zbatimin e masës së ARP-së.
Misioni i Departamentit të Aftësimit Profesional është “Ofrimi i shërbimeve të aftësimit
profesional, funksionale dhe cilësore që ofrojnë aftësi, shkathtësi dhe kompetenca për punë
dhe punësim për fuqinë punëtore”.
Rrjeti i Qendrave të Aftësimit profesional i APRK-së, synon të ofrojë shërbime cilësore të
aftësimit dhe riaftësimit profesional për punëkërkuesit dhe të papunët me qëllim të arritjes dhe
forcimit te shkathtësive të fuqisë punëtore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës.
Pra, qëllimi kryesor i ARP-së është që të përmirësojë punësueshmërinë e punëkërkuesve të
regjistruar dhe të papunësuarve duke përfituar njohuri, shkathtësi dhe kompetenca të
nevojshme për profesionet në tregun e punës.
Sipas Rregullores (MPMS) Nr. 01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës (MATP), masa
Aftësim dhe Riaftësim Profesional “nënkupton masën aktive të tregut të punës që përbëhet nga
aktivitetet për t’iu ofruar punëkërkuesve të regjistruar dhe të papunësuarve njohuri, shkathtësi,
kompetencat dhe qëndrimet që kërkohen për punësim në një profesion të caktuar ose për një
grup të profesioneve që janë të lidhura”.
Ky manual operacional është përgatitur duke u bazuar në Rregulloren No.01/2018 për Masat
Aktive të Tregut të Punës, dhe përbëhet nga hyrja, përkufizimet dhe terminologjia, rregullat
kyçe ose specifike të skemës, udhëzimet procedurale hap-pas-hapi dhe rolet dhe përgjegjësitë e
ndryshme të akterëve të përfshirë dhe shtojcat që janë të nevojshme për të zbatuar masën
Aftësim dhe Riaftësim Profesional.
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2.

Përkufizimet

I papunësuar i regjistruar - çdo person i moshës prej tetëmbëdhjetë (18) deri
gjashtëdhjetekatër (64) vjeç, i papunësuar dhe i regjistruar në APRK.
Punëkërkuesi i regjistruar – çdo person që kërkon punë prej moshës pesëmbëdhjetë (15)
deri tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, personat që punojnë me orar të plotë apo gjysmë orari,
personat që janë suspenduar përkohësisht nga puna, të cilët janë të regjistruar në sistemin e
shërbimeve online të APRK-së.
Pjesëmarrësit - personat e papunësuar të regjistruar dhe punëkërkuesit e regjistruar të cilët
marrin pjesë në Masat Aktive të Tregut të Punës.
Punëdhënësi i regjistruar - personi fizik ose juridik i cili i siguron punë punëmarrësit dhe i
paguan pagën për punën ose për shërbimet e kryera, dhe i cili regjistrohet në Zyrën e Punësimit
personalisht ose në sistemin e shërbimeve online të APRK-së.
Grupet e cenueshme - personat e klasifikuar nga këshilltarët e punësimit që kanë më shumë
vështirësi në gjetjen e punës, siç janë të papunët nën njëzetepesë (25) vjeç, të papunët
afatgjatë të regjistruar mbi dymbëdhjetë (12) muaj, të papunët pa kualifikime profesionale, të
papunët me aftësi të kufizuara, dhe përfitues nga asistenca sociale, etj.
Personat me aftësi të kufizuara – persona që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo
shqisore afat-gjatë të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.
Aftësim Profesional – nënkupton masën aktive të tregut të punës që përbëhet nga aktivitetet
për t’ju ofruar punëkërkuesve të regjistruar dhe të papunësuarve njohuri, shkathtësi,
kompetencat dhe qëndrimet që kërkohen për punësim në një profesion të caktuar ose për një
grup të profesioneve që janë të lidhura. Aftësim profesional ofrohet për të përmirësuar
punësueshmërinë e punëkërkuesve të regjistruar dhe të papunësuarve duke përfituar njohuri,
shkathtësi dhe kompetenca të nevojshme për profesionet në tregun e punës.
Trajner/Zyrtar për trajnime – është një person i kualifikuar, me përvojë pedagogjike dhe
profesionale, i cili jep aftësim teorik dhe praktik në QAP.
Kandidat(për kualifikimin) - është çdo person, që kërkon të certifikohet për të arriturat në
mësim të përvetësuara qoftë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose atë informal”, (nga Ligji nr.
03/L-060, 7 Nëntor2008, mbi Kualifikimet Kombëtare).
Kualifikimi - është vërtetim zyrtar i përvojës arsimore ose arritjeve të individit, I cili mund të
njoh përfundimin me sukses të një kursi të arsimit dhe aftësimit apo realizmin e kënaqshëm në
një test ose provim dhe/ose paraqet kërkesat e një individi për të hyrë ose përparuar në
profesion.
Certifikatë - është një dokument zyrtar i cili lëshohet pas përfundimit të suksesshëm të një
kursi, program të arsimit dhe aftësimit ose pas kalimit të provimit në një institucion të arsimit
dhe aftësimit i regjistruar dhe licencuar sipas rregullit, (nga Ligji Nr. 02/L-24, 22 Korrik
2005,mbi Arsimin dhe Aftësimit e të Rriturve, nga Ligji Nr. 02/L-42, 23 Shkurt 2006, mbi Arsimin
dhe Aftësimin Profesional).
Certifikimi – një njohje zyrtare e të arriturave e cila njeh përfundimin e arsimit dhe aftësimit,
ose realizimit të kënaqshëm në një test ose provim. Në kontekst të arsimit dhe aftësimit për të
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rritur është një shprehje formale e arritjeve të nxënësve (në lidhje me shkathtësitë, njohuritë dhe
qëndrimet), (nga Ligji Nr. 02/L-24, 22 Korrik 2005, mbi Arsimin dhe Aftësimit e të Rriturve).
Kredia - nënkupton vlerën e një njësie ose moduli mësimor, të kualifikimit, ose të plan
programit. Një “Kredi” shpesh herë bazohet në numrin e orëve të mësimit në klasë. Nxënësit
mund të mbledhin “Kredi” për dhënien e një kualifikimi të plotë. Përkufizimi i veçantë: “Kredi”
është një vlerë numerike që i jepet kualifikimit ose pjesëve të kualifikimit, dhe që paraqet
vëllimin e të mësuarit të nevojshëm për të arritur kualifikimin ose një pjesë të kualifikimit. Kreditë
mund të akumulohen gjatë një kualifikimi ose mund të transferohen në mes kualifikimeve ose
sistemeve të kualifikimit”, (nga Ligji Nr. 03/L-060, 7 Nëntor 2008, mbi Kualifikimet Kombëtare)
Përkufizimet e ndërlidhura
Njohja e mësimit paraprak - nënkupton procesin e vlerësimit të njohurive, shkathtësive ose
kompetencave më të gjëra, të cilat një individ i ka arritur më herët, nëpërmjet mësimit formal,
joformal ose informal. Kjo njohuri praktike do të shfrytëzohej për ti dhënë mundësi individit që
të avancohet ose të lirohet për një pjesë të kursit ose kredisë drejt kualifikimit”, (nga Ligji Nr.
03/L-060, 7 Nëntor 2008, mbi Kualifikimet Kombëtare.
Moduli - është pjesë përbërëse e kualifikimit e cila paraqet pjesën më të vogël të kualifikimit e
cila mund të certifikohet me të drejtën e saj. Moduli përbëhet nga një mori të njohurive,
shkathtësive dhe kompetencave të kuptueshme të shprehura në formë të rezultateve të
mësimit dhe kriterit të ndërlidhur të vlerësimit
Shënim: fjalët të cilat përshkruajnë një gjini nënkuptojnë edhe gjininë tjetër, si edhe ato që
janë të prezantuara në njëjës, nënkuptojnë edhe në shumës dhe anasjelltas.
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3. Aftësimi Profesional
3.1. Rregullat kyçe të Aftësimit dhe Riaftësimit Profesional (ARP)
3.1.1. Pjesëmarrësit me drejtë aplikimi:


Të gjithë papunësuarit dhe punëkërkuesit e regjistruar (aktiv) në Zyrat e Punësimit,
kanë të drejtë të jenë pjesë e ARP-së.

3.1.2. Pjesëmarrësit PA të drejtë aplikimi:


Pjesëmarrësit që nuk janë të regjistruar në ZP, dhe nuk janë aktiv;

3.2. Metodologjia e aftësimit profesional
Metodologjia e aftësimit profesional e cila aplikohet në QAP është sistem modular me qasje
individuale ndaj kandidatëve, me ç’rast 70% e orëve përfshijnë punë praktike, 20% e orëve
përshijnë teori, dhe 10% e orëve janë të ndara për vlerësim.

3.2.1. Kohëzgjatja e ARP
Kohëzgjatja e masës aftësim dhe riaftësim profesional përcaktohet me Rregulloren (MPMS)
Nr.01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës, Neni 17. Paragrafi 4. Kohëzgjatja e aftësimit
dhe ri-aftësimit mund të jetë nga 20 ditë deri në 6 muaj varësisht prej aftësive individuale të
kandidatit.
Kur këshilltari i punësimit vlerëson se kërkimi individual për punë është i pasuksesshëm, atëherë
këshilltari e referon punëkërkuesin për aftësim dhe riaftësim profesional në QAP.

3.2.2. Modulet e trajnimit
Modulet janë blloqe ndërtuese të kualifikimeve. Secili modul ka certifikim të veçantë, i cili lejon
njohjen e pjesëve të kualifikimeve, si hapa drejtë dhënies së një kualifikimi të plotë.
Modulet mund të jenë të veçanta për një kualifikim të vetëm dhe ose të përgjithshme për shumë
kualifikime. Secili modul ka të përcaktuar vlerën e kredisë. Kjo siguron bazën për akumulimin e
kredive drejtë dhënies së një kualifikimi të plotë apo transferimin e kredive ndërmjet
kualifikimeve.
Pjesëmarrësit janë të obliguar të ndjekin dhe kalojnë modulet obligative, pastaj të përcaktohen
për modulet opsionale që iu mundësojnë kualifikimin e plotë.

3.3. Përfshirja e kandidateve në procesin e aftësimit dhe riaftësimit
Për pjesëmarrësit e regjistruar të cilët janë të papunë dhe punë kërkues të regjistruar në zyrat e
punësimit, aftësimi dhe riaftësimi profesional ofrohet pa pagesë.

3.4. Orari i punës
Orari punës është rregulluar me legjislacion për shërbyes civil. Orari i rregullt i punës është
nga 08:00 deri në 16:00.
Orari efektiv i procesit të punës për trajnerët që nuk kanë obligime të rregullta shtesë në
qendër është 30 orë mësimore në javë. Ora mësimore zgjatë 45 minuta.
Varianti me i përshtatshëm, bazuar në rrethana të përshkruara si më poshtë, përcaktohet nga
udhëheqësi i QAP-it. Trajnimet mund të organizohen në këto variante:
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1) Një grup mund të mbajë 6 orë mësimore në ditë. Kjo mënyrë e organizimit të grupeve
realizohet vetëm në rastin kur nuk ka shumë kandidatë në listë të pritjes (p.sh. ˃ 20
kandidatë) që presin dhe janë të interesuar të kualifikohen në programin specifik.
2) Dy grupe të kandidatëve, ku secili grup do të mbajë nga 3 orë mësimore në ditë. Ky
variant është i përshtatshëm të aplikohet (në kualifikimet e validuara, profilet e TIK,
dhe raste tjera specifike).
3) Një grup mbanë trajnim paradite, nga 4 orë mësimore. Ndërsa grupi tjetër i kandidatëve
mbanë trajnim pasdite nga 2 ore mësimore. Ky variant është i përshtatshëm kur bëhet
fjalë për kualifikime specifike ose kur formohen grupe me kandidat për vlerësim te
njohurive paraprake.
4) Në rastin kur trajnerët e angazhuar në menaxhimin e skemës së Trajnimit Në Punë
(TNP).Në rastin kur në TNP janë të angazhuar më tepër se 10 kandidatë, atëherë
trajnerët do të angazhohen dy ditë në javë nga dy orë mësimore (pasdite) për realizimin
e kësaj detyre.
Në rastin kur në TNP janë më pak se 10 kandidatë atëherë trajnerët do të angazhohen
një ditë në javë nga dy orë mësimore (pasdite).
5) Në rastin kur trajnerët përveç që kanë grupe të trajnimit në punëtori, kanë deri në 10
kandidatë që janë të angazhuar në Trajnimin e Kombinuar 'QAP• ndërmarrje' (me
marrëveshje). Për të monitoruar dhe vlerësuar kandidatët, trajnerët nga orari i rregullt do
të rezervojnë dy ditë pune në javë nga dy orë mësimore (pasdite). Ndërsa kur kanë deri
se 5 kandidatë në proces trajnimi, trajnerët do të rezervojnë një ditë në javë nga dy orë
mësimore (pasdite).
6) Për trajnerët që ushtrojnë edhe funksionin e Koordinatorit për Sigurimin e Cilësisë në
QAP nga orari i rregullt i punës do të rezervohet një orë brenda çdo dite për të kryer
detyrat e koordinatorit dhe për pjesëmarrje në komisione të vlerësimit të kandidatëve të
QAP.
Të gjitha variantet e trajnimeve duhet të bëhen transparente për kandidatët dhe orari i
trajnimeve duhet të vendoset në hyrje të secilës punëtori.
Në rastin nëse vendoset e kompensimit të TNP-së dhe TK nga punëdhënësit (institucionet
publike, kompanitë dhe organizatat), punëdhënësit janë të obliguar të zbatojnë të gjitha
ligjet në fuqi për tatimin në të ardhura në Republikën e Kosovës.
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4. Komponentat e aftësimit dhe riaftësimit në APRK në kuadër të QAP
Trajnimet profesionale që ofrohen nga APRK përmes Qendrave të Aftësimit Profesional janë:

4.1. Trajnim institucional në QAP
Trajnimi institucional përfshinë aftësimet profesionale që kryesisht ofrohen nga rrjeti i
Qendrave të Aftësimit Profesional (QAP), në kuadër të APRK-së.
Trajnimi institucional ofrohet për të aftësuar dhe ri-aftësuar pjesëmarrësit (të papunët dhe
punëkërkuesit e regjistruar) e interesuar që të jenë më të suksesshëm në tregun e punës.
Trajnimi institucional për kualifikime dhe programe ekzistuese organizohet në kabinetet e QAP,
ku sigurohen kushtet e nevojshme për punë që të zhvillohet aftësimi profesional (teorik dhe
praktik) dhe kryhet vlerësimi teorik dhe praktik i kandidatëve.
Brenda një kabineti të një profili të caktuar mund të aftësohen deri në 18 kandidatë.

4.1.1. Trajneri është përgjegjës për:









Organizimin e procesit të trajnimit me kandidatë.
Zbatimin e programit individual të trajnimit për secilin kandidat.
Pajisjet në kabinet, materialin shpenzues për aftësim, materialet mësimore, inventarin,
mirëmbajtjen e dosjeve të kandidatëve.
Planifikimin e furnizimeve të nevojshme për funksionimin e kabinetit.
Menaxhimin e materialit trajnues dhe mban evidencë për materialin e shfrytëzuar.
Njoftimin e kandidatëve për masat e sigurisë dhe rrezikun që mund t’iu kanoset nga
pajisjet në kabinet.
Mbikëqyrjen e të gjitha instalimeve dhe angazhimit të kandidatëve në mirëmbajtje dhe
pastrimin e pajisjeve dhe të stacioneve të punës.
Për çdo gjë që lidhet me punëtorinë ne kualifikimin përkatës.

Trajneri gjithashtu:













Menaxhon punën me kandidatë gjatë procesit të trajnimit.
Bën pranimin e kandidatëve të rinj në trajnim.
Mban evidencën për pjesëmarrjen e kandidatëve (vijueshmërinë).
Siguron që kandidatët të respektojnë orarin e trajnimit.
Mban bazën e të dhënave në mënyrë të vazhdueshme për kandidatët.
Siguron zbatimin e metodologjisë së punës në kabinete.
Përkujdeset për masat e sigurisë për kandidatët gjatë procesit të trajnimit.
Vlerëson kënaqshmërinë e kandidatëve me procesin e trajnimit (Shih. Shtojcën 1.
Vlerësimi i trajnimit dhe trajnerit nga ana e kandidatit).
Menaxhon testin për vlerësimin e njohurive paraprake në bashkëpunim me koordinatorin
e cilësisë.
Vlerëson njohuritë e fituara gjatë trajnimit profesional.
Monitoron finalizimin e produkteve gjatë trajnimit në kabinet dhe kryerjen e shërbimeve
tjera me kandidatë.
Kontakton klientët për shitjen e produkteve dhe shërbimeve.
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Vërejtje: Shitja e produkteve dhe shërbimeve të prodhuara në kabinete të QAP-it rregullohet
me dokument të veçantë për të hyra.

4.1.2. Shfrytëzimi i materialeve mësimore
Tekstet dhe materialet tjera mësimore do të jenë në dispozicion për të gjithë kandidatët që janë
prezent në kabinet dhe mund të shfrytëzohen vetëm gjatë procesit të trajnimit në kabinet.
Me kërkesë të kandidatëve mund të shtypen apo shkarkohen në adresën e tyre ndonjë pjesë e
materialit mësimor apo detyrave të lidhura me modulet e kualifikimit përkatës.

4.1.3. Menaxhimi me mjete dhe pajisje brenda në kabinet
Në fillim të procesit të aftësimit, kandidatët do të informohen nga trajneri për masat e sigurisë
dhe rrezikun nga pajisjet në punëtori.
Pas procesit të trajnimit mjetet dhe pajisjet dhe stacionet e punës duhet të pastrohen dhe
mirëmbahen nga trajneri në bashkëpunim me kandidatët.
Në rast të prishjes së ndonjë pajisje, trajneri është i obliguar që menjëherë të njoftoj
udhëheqësin e QAP-it.

4.1.4. Informacionet për trajnimin
Në kabinet duhet të jetë i ekspozuar orari mësimor, skema e kualifikimit me lidhje logjike
modulare dhe kodin e mirësjelljes .
Trajneri ofron të gjitha informacionet e nevojshme brenda kabinetit me rastin e vizitave
monitoruese apo informuese gjatë procesit të trajnimit.

4.2. Trajnimi i kombinuar (TK) në QAP dhe ndërmarrje
Trajnimi i kombinuar përfshinë aftësimet profesionale që ofrohen nga QAP në bashkëpunim me
ndërmarrjet. Në këtë rast një pjesë e trajnimit, kryesisht pjesa teorike ofrohet në QAP, ndërsa
pjesa praktike drejtpërdrejtë në ndërmarrje.
Trajnimi i kombinuar ‘QAP-ndërmarrje’, realizohet kur pjesa teorike e trajnimit ofrohet në QAP,
ndërsa pjesa praktike ofrohet drejtpërdrejtë në ndërmarrje. Trajnimi i kombinuar organizohet në
marrëveshje mirëkuptimi me ndërmarrjet.

4.2.1. Trajnimi i kombinuar ofrohet:





Për kandidatët që janë të interesuar që një pjesë të trajnimit të kryejnë në ndërmarrje;
Për riaftësimin e të larguarve nga puna;
Për ata që iu rrezikohet ta humbin vendin e punës;
Për ata që zotërojnë shkathtësitë dhe dëshirojnë t’i hyjnë procesit të vlerësimit të
njohurive paraprake me qëllim të certifikimit dhe përparimit në karrierë.

4.2.2. Procedurat e menaxhimit të Trajnimit të Kombinuar (TK)



Kandidatët që përfshihen në masën e Trajnimit të kombinuar (TK), duhet të jenë të
regjistruar në Zyrat e Punësimit, si të papunë ose punëkërkues. Regjistrimi
dokumentohet përmes CV-së apo vërtetimit që lëshohet nga ZP-ja.
Procedurat e përzgjedhjes së ndërmarrjes për të bashkëpunuar në TK janë të
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përcaktuara me Rregulloren e MPMS Nr. 01/2018 për Masat Aktive të Tregut të Punës
(MATP).
Programi i trajnimit që do të zbatohet në trajnim të kombinuar, varet nga kërkesat e
kandidatit/es; mund të jetë për tërë kualifikimin apo për module te caktuara në kuadër të
kualifikimit.
Pas përzgjedhjes së ndërmarrjes dhe marrëveshjes me QAP dhe ndërmarrjen
nënshkruhet Marrëveshja e Mirëkuptimit dypalëshe (Shih. Shtojcën 2. Marrëveshja e
Mirëkuptimit për trajnim të kombinuar).
Marrëveshja mund të shkëputet njëanshëm nga QAP në rast se:
 Kandidati/-ja nuk është i rregullt dhe mungon pa arsye në trajnim në ndërmarrje,
 Kandidati/-ja shkakton ndonjë dëm me vetëdije në ndërmarrje.
 Ndërmarrja nuk e përfillë programin e trajnimit individual.
 Ndërmarrja nuk i përmbush kriteret e sigurisë në punë për kandidatin/en.
 Trajneri e sheh që nuk është duke u përfillur Marrëveshja e Mirëkuptimit.
 Në raste të tilla kur kandidatit/es i sugjerohet që pjesën e mbetur të trajnimit ta
vazhdojë në kabinetin e QAP-it.










Gjatë tërë procesit të trajnimit çdo ditë evidentohet prezenca e kandidatit/es përmes
vijueshmërisë (Shih. Shtojcën 3. Lista e Vijueshmërisë për trajnim të kombinuar). Për
çdo muaj lista e vijueshmërisë dorëzohet në QAP, për t’iu bashkëngjitur dosjes së
kandidatit/es.
Gjatë procesit të trajnimit në ndërmarrje, trajneri i QAP-it monitoron arritjen e
objektivave të programit të trajnimit dhe plotëson
Trajneri organizon testin për çdo modul dhe po ashtu organizon punim praktike (me listë
të kontrollit përfundimtar) në prani të komisionit (Shih. Shtojcën 8. Listë kontrolli
përfundimtare).
 Komisioni përbëhet prej tre anëtarëve duke përfshirë trajnerët e QAP-it
dhe përfaqësuesit/mbikëqyrësit e ndërmarrjes.
Testi teorik dhe testi përfundimtar përfshinë edhe listën e kontrollit, kjo realizohet në
QAP.
Certifikimi i kandidatit/es bëhet nga QAP.
Certifikata e lëshuar nga QAP evidentohet në librin e protokollit dhe ruhet në dosjen e
kandidatit/es.

4.3. Mbështetja profesionale me ARP për Qendrën korrektuese
Në bazë të Marrëveshjes së Mirëkuptimit (MiM) në mes të MPMS dhe Ministrisë së Drejtësisë
(MD), Qendrat e Aftësimit Profesional do ta mbështesin Shërbimin Korrektues dhe Shërbimin
Sprovues të Kosovës në lëminë e aftësimit profesional, në trajnimin e trajnerëve dhe stafit,
në mënyrë direkte dhe indirekte duke përfshirë edhe ofrimin e aftësimeve profesionale në
profesione të caktuara për personat që vuajnë dënimin në Qendrën Korrektuese (QK).




QK ka përgjegjësinë lidhur me përzgjedhjen e kandidatëve, organizimin e procesit të
trajnimit dhe vlerësimin modular. Ndërsa për testet përfundimtare teorike dhe praktike,
do të jetë prezent edhe komisioni i QAP-it.
QK mban dosjet e kandidatëve gjatë periudhës së trajnimit në qendrën e trajnimit në
kuadër të Institucioneve Korrektuese.
QK dërgon raportin final në QAP/APRK, ku do përgatiten dhe do lëshohen certifikatat.
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QAP mbështet monitorimin e qendrave trajnuese në kuadër të Institucioneve
Korrektuese, ashtu që të krijohen kushte të duhura për trajnim në punëtori, ofron
sugjerime dhe ndihmë tjetër profesionale në aspektin e trajnimeve, si dhe bën
monitorimin e cilësisë së trajnimeve përmes një grupi të përbashkët.



QK dhe QAP do të bëjnë monitorimin e cilësisë sipas nevojës dhe marrëveshjes
paraprake të palëve.



QAP e cila ofron kualifikimin përkatës do t’i pajisë trajnerët e qendrës trajnuese në



Institucione Korrektuese me kurrikula për profesione të caktuara.



QAP bën vlerësimin dhe certifikimin e personave që kryejnë me sukses trajnimin pranë
qendrave trajnuese në kuadër të Shërbimit Korrektues dhe Sprovues të Kosovës.

4.4. Trajnimi në punë
Rregullohet me manual të veçantë. Shih manualin për trajnimin në punë.

4.5. Trajnime të kontraktuara
Trajnime të kontraktuara nga ofruesit e jashtëm të akredituar mund të organizohen vetëm në
ato profesione që nuk ofrohen nga QAP në Kosovë. Në bazë të Rregullores (MPMS) 01/2018,
Neni 19. Paragrafi 7. blerja dhe ofrimi i shërbimeve nga ofruesit e jashtëm të akredituar, mund
të zbatohet nga MPMS-ja dhe APRK-ja duke aplikuar procedurat e prokurimit publik apo thirrjet
publike. Zbatimi i trajnimeve të kontraktuara rregullohet me dokument të veçantë për
kontraktimin e ofruesve të jashtëm të trajnimeve.

14

5. Udhëzime për zbatimin e masës Aftësim dhe Riaftësim Profesional
5.1.

Informimi dhe aplikimi i punëdhënësve/punëkërkuesve për ARP

Informatat në lidhje me Aftësime profesionale për punëdhënësit dhe punëkërkuesit, do të
shpërndahen përmes: (i) fushatës promovuese dhe (ii) informimit të drejtpërdrejtë. Sa i përket
promovimit, APRK-ja do të ndërmarrë një fushatë promovuese të strukturuar për të gjeneruar
interes nga punëdhënësit dhe punëkërkuesit dhe do të shpërndajë informatat në lidhje me
skemat. Promovimi do të bëhet në nivel kombëtar dhe lokal dhe mund të bëhet
drejtpërdrejtë ose tërthorazi për punëdhënësit dhe punëkërkuesit.
Aktivitetet informuese do të specifikojnë qartë vendet/adresat se ku punëdhënësit duhet të
drejtohen në qoftë se janë të interesuar për të përfituar nga skema e TNP-së.
Prandaj në materialet promovuese duhet të specifikohen pikat e kontaktit ku punëdhënësit
duhet të kontaktojnë psh. adresa, numri i telefonit dhe e-mail adresa për çdo zyrë punësimi ku
realizohet aktiviteti.
Detajet e fushatës do të shpallen nga APRK në fillim të çdo viti, bazuar në ndarjen e buxhetit
si dhe interesimi nga donatorët, të cilat mund të përfshijnë kombinimet e mëposhtme:


Reklamë në mediat elektronike, duke përfshirë përdorimin e rrjeteve sociale;



Ngjarje mediale në nivelin qendror apo konferenca të përbashkëta shtypi nga APRK-ja
me Odën Ekonomike dhe asociacione tjera të biznesit të tilla si Aleanca e Bizneseve të
Kosovës, duke i ftuar ndërmarrjet dhe punëdhënësit të tjerë që të aplikojnë dhe duke
theksuar dobitë e Aftësimeve dhe Ri-aftësimeve profesionale;



Dizejnimi dhe shtypja e fletëpalosjeve, dhe shpërndarja e tyre nëpër vende që
frekuentohen nga punëkërkuesit dhe punëdhënësit;



Dizejnimi dhe shtypja e posterave, dhe shpërndarja e tyre nëpër QAP, ZP, shkollat e
mesme, institucionet e arsimit të lartë, qendra rinore, objektet e komunës odat
ekonomike dhe shoqatat e bizneseve;



Organizimi/dërgimi i email-ave te punëdhënësit potencialë, duke theksuar dobitë e
skemës dhe duke ftuar për aplikim;



Takime me dhe vizita te bizneset, autoritetet lokale dhe partnerë të tjerë për të njoftuar
për MATP-të;



Shpërndan informatat në lidhje me procesin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP) për
kandidatët dhe punëdhënësit, do të shpërndahen përmes kampanjave promovuese apo
drejtpërdrejt te kandidatët e interesuar.



Varësisht prej mundësive dhe planit të punës së APRK-së mund të organizohen



Panaire të Punës.

5.2. Përgjegjësitë e ZP-ve dhe QAP-ve në komunat perkatëse
5.2.1. Këshilltarët e punësimit:


Ofrojnë informacion në lidhje me Aftësimet dhe Riaftësimet Profesionale për
punëdhënësit dhe punëkërkuesit. Informacionet përfshijnë profilet dhe kriteret e
përgjegjësitë e punëdhënësve dhe punëkërkuesve të specifikuara për të përfituar nga
ARP-ja.
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Regjistrojnë pjesëmarrësit e interesuar duke plotësuar CV-në. Secilit pjesëmarrës të
regjistruar i jepet një kopje e CV-së e gjeneruar nga sistemi (Shih.Shtojcën 4. CV-ja e
Punëkërkuesve).



Ofrojnë asistencë pjesëmarrësve në mënyrë që ndihmojnë në kërkimin e një vendi pune
dhe njoftojnë pjesëmarrësit për profilet dhe kushtet që duhet plotësuar për të përfituar
nga trajnimet profesionale në QAP.



Orientojnë në QAP në regjionin përkatës, të gjithë pjesëmarrësit që janë përcaktuar për
një trajnim profesional (bazuar në disponueshmërinë e kurseve).



Referojnë pjesëmarrësit e pa përcaktuar te Koordinatori i Cilësisë pranë QAP-it në
regjionin përkatës.



Regjistrojnë në SIMP punëdhënësit që janë të interesuar të përfitojnë nga MATP-të, pasi
punëdhënësit plotësojnë aplikacionin.



Këshilltarët e punësimit do të informojnë zyrtarët e QAP-it për interesimin e
punëdhënësve për të përfituar nga masat e ARP.



Këshilltarët e punësimit gjithashtu në baza të rregullta do të bëjnë vizita të tilla tek
punëdhënësit për të identifikuar numrin e përgjithshëm si dhe profilet e mundshme për
TNP. Rezultatet e gjetjeve raportohen te drejtori i zyrës së punësimit.
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6. Njohja e mësimit paraprak
Njohja e mësimit paraprak (NjMP) është një proces i vlerësimit të njohurive, aftësive ose
kompetencave të gjëra që një individ ka fituar më parë nëpërmjet mësimit formal, joformal ose
informal1. NjMP është procesi me të cilin njohuritë dhe aftësitë ekzistuese (pavarësisht se si janë
fituar) të një pjesëmarrësi, vlerësohen drejt arritjes së kualifikimeve profesionale të tij/saj.
NjMP është e rregulluar me udhëzim administrativ MASHT 31/2014, si dhe me dokumentin e
politikave të NjMP.
QAP iu mundëson të gjithë punëkërkuesit dhe të papunët të cilët janë të regjistruar në zyrat e
punësimit që të aplikojnë për njohjen e mësimit paraprak për ato profesione të cilat nuk janë
ende të validuara.
Ekipi i profesionistëve të NjMP tek secili QAP do të përfshijë:
1) Koordinatorin e NjMP - personi përgjegjës për koordinim të NjMP;
2) Mentorin e NjMP - Personin përgjegjës për mbështetjen e kandidatëve përgjatë procesit të
NjMP;
3) Vlerësuesit e Brendshëm - Personat e brendshëm në QAP që janë përgjegjës për
vlerësimin e NjMP në institucion;
4) Vlerësuesit e Jashtëm - Personat e jashtëm përgjegjës për vlerësimin e NjMP në
institucion.

6.1. Regjistrimi i pjesëmarrësve për vlerësimin e NjMP
Pasi kandidatët referohen nga ZP, QAP është përgjegjës për regjistrimin e kandidatëve së paku
një muaj (d.m.th. minimum 20 ditë pune) para ditës së vlerësimit.
Për t’iu nënshtruar procesit të vlerësimit të njohurive paraprake, kandidatët duhet të sjellin
dëshmi nga përvoja paraprake.
Pasi kandidati ta ketë kuptuar procesin e vlerësimit të NJMP-së, regjistrohet dhe mbështetet nga
Mentori i NjMP-së. Mentori i NjMP përgatitë dosjen e kandidatëve, e cila duhet të përmbajë së
paku të dhënat në vijim:


Versionin e azhurnuar të CV-së;



Përshkrimin e përvojës së kandidatit/es lidhur me rezultatet e kualifikimit/moduleve (dhe
rezultateve të mësimit) për të cilin ai/ajo aplikon;



Dëshmitë (diploma, certifikata, certifikatë të notave, etj.) për përfundimin e arsimit formal
dhe programeve të aftësimit;



Dëshmitë nga arsimi joformal për përvojat e aftësimit (certifikata të vijueshmërisë,
raporte, punë grupore);



Dëshmitë për përvojën e punës të arritur në fushën relevante apo në tema të caktuara
që kanë të bëjnë me kualifikimin e zgjedhur;



Dëshmitë e tjera relevante të cilat mbështesin përvojën jetësore dhe të punës së
kandidatit/es;

1

Udhëzimi Administrativ i MASHT-it nr.35/2014 për kriteret dhe procedurat për validimin dhe aprovimin e
kualifikimeve kombëtare dhe akreditimit e institucioneve që ofrojnë kualifikime në Kosovë
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Deklaratën e vërtetësisë së dosjes apo dokumenteve të dorëzuara (Shih Shtojcën 5).

6.2. Validiteti i dëshmive të mbledhura në dosje
Dëshmitë duhet të jenë valide dhe të besueshme për të siguruar integritetin e kualifikimit dhe
sistemit të NjMP. Koordinatori dhe mentori do të shqyrtojnë dhe vlerësojnë në mënyrë
sistematike dosjen e kandidatit/es, në përputhje me kriteret e vlerësimit të kualifikimit të
përcaktuara në bazë të rezultateve të mësimit.

Dëshmitë që dorëzohen duhet të jenë:





Transparente dhe të besueshme – në kuptim të saktësisë së të dhënave dhe
dokumenteve të vërtetuara;
Të mjaftueshme – në kuptim të sasisë dhe cilësisë;
Të mirëfillta – të përmbajnë vetëm punën e kandidatit;
Të azhurnuara dhe me hollësi – për të përmbushur rezultatet e mësimit si dhe kriteret
e vlerësimit.
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7. Procedurat e vlerësimit të kandidatëve
Metoda e vlerësimit të kandidatëve nga ana a trajnerit duhet të jetë e ndërlidhur me shkathtësitë e
tyre. Kandidatët duhet të jenë të monitoruar dhe të vlerësohen në vazhdimësi gjatë tërë
periudhës së aftësimit dhe riaftësimit profesional, deri në momentin e nënshtrimit të testit
përfundimtar.
Kandidatët vlerësohen nga trajneri i kursit përkatës për çdo rezultat të të nxënit. Vlerësimi bëhet
për të gjitha modulet e kursit që është përcaktuar kandidati.
Vlerësimi i kandidatëve është si vijon:
I.

Testi Hyrës – vlerëson njohuritë teorike të kandidatëve para se të fillon trajnimi.
Pas vlerësimit plotësohet dokumenti i kualifikimit për testin hyrës që vendoset në
dosjen e secilit kandidat (Shih Shtojcën 6.Testi Hyrës).

II.

Testi Modular – aplikohet pas përfundimit të secili modul trajnimi. Testi modular
bëhet në formë të testit teorik dhe praktikë për çdo modul (listë kontrolli për modul (Shih
Shtojcën 7. Testi modular).
 Në rastin e testit teorik, niveli kalueshmërisë për profesionet e lehta është 75%,
ndërsa për profesionet e rënda është 55%.
 Në rastin e testit praktik për të gjitha profesionet (të lehta dhe rënda), niveli i
kalueshmërisë për kandidat është 85%.
 Pas vlerësimit plotësohet dokumenti i kualifikimit për testin modular që
vendoset në dosjen e secilit kandidat.

III.

Testi Përfundimtar – përmbyll fazën finale të trajnimi dhe është test i kombinuar i
pjesës teorike dhe praktike. Testi përfundimtar organizohet në praninë e komisionit të
brendshëm vlerësues në QAP. Komisioni vlerësues nënshkruan formularin e raportit të
vlerësimit (Shih. Shtojcën 9. Testi përfundimtar). Pas vlerësimit formulari i raportit të
vlerësimit vendoset në dosjen e secilit kandidat.

Vërejtje: Procedurat për testimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (PAK) janë të njëjta.
Përjashtim bën kohëzgjatja e testimit që zgjatë 30 minuta më shume dhe bëhet përshtatja e
punëtorisë e pajisjeve sipas nevojave të kandidatit/es.

7.1. Procedurat e rivlerësimit
Në rast se kandidatët dështojnë të arrijnë nivelin e përcaktuar të kalueshmërisë në testin
përfundimtar, atëherë atyre iu mundësohet të vazhdojnë trajnimin me procedurë të rivlerësimit.
Afati mund të caktohet 7 ditë deri në 10 ditë varësisht nga nevoja dhe niveli i kandidatit-/es gjatë
procedurës së vlerësimit dhe përqindjes së dështimit.
Testi do jetë i modifikuar dhe i fokusuar në vlerësimin e fushave ku kandidatët kanë qaluar
gjatë testit paraprak përfundimtar.
Nëse edhe në këtë fazë kandidatët nuk e arrijnë nivelin e kalueshmërisë sipas kritereve të
përcaktuar në QAP për testin përfundimtar, atëherë kandidatët mund të certifikohet në një
modul apo grup modulesh ku kanë qenë më të suksesshëm gjatë procesit të trajnimit.
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7.2.

Transferimi i kredive

Kandidatët të cilët dëshmojnë arritjen e kredive në kualifikimet e ngjashme të cilat janë të
vërtetuara nga AKK, iu mundësohet njohja e kredive te arritura.
Procedura e transferimit të kredive – përcaktohet nga komisioni vlerësues në QAP që është
përgjegjës për caktimin, transferimit dhe njohjen e kredive. Pas vlerësimit të komisionit
kandidatit/es i mundësohet ndjekja e moduleve shtesë opsionale për plotësimin e kualifikimit.

7.3.

Vlerësimi i Njohurive Paraprake

Vlerësimi i kandidatëve që synojnë certifikimin e njohurive paraprake në profesionet e pa
validuara – mundësohet nëse ata dëshmojnë se posedojnë njohuri dhe shkathtësi të
nevojshme për kualifikimin apo modulet e kërkuara.
Kandidati mund t’i nënshtrohen procesit të përshpejtuar të vlerësimit teorik dhe praktik për të
gjitha modulet dhe testit përfundimtar teorik dhe praktik (me komision).
Pas verifikimit të dosjes së kandidatëve, kandidatët do t’i nënshtrohen vlerësimit të njohurive
paraprake në përputhje me modulet e profesionit. Kohëzgjatja e verifikimit për një modul ëshë
një ditë pune (brenda orarit të punës). Brenda nje ditë pune organizohet edhe testi
përfundimtar.

7.3.1. Procesi i vlerësimit
QAP duhet të përcaktojë kushtet për përgatitjen e procesit të vlerësimit, duke përfshirë:
1) Sigurimin e materialeve dhe pajisjeve të nevojshme dhe të mjaftueshme;
2) Orarin;
3) Objektin/vendin.
Nëse kandidati dështon në testet modulare apo testin përfundimtar atëherë për pjesët që
kandidati/-ja nuk ka arritur rezultatet e duhura i sugjerohet që t’i përvetësojë më tutje dhe pastaj
i mundësohet rivlerësimi njëjtë si të gjithë kandidatëve tjerë – sipas procedurës së rivlerësimit.

Vendimi i vlerësimit duhet të jetë:
A. "kalon"- kur kandidati/-ja është vlerësuar se ka përmbushur në
mënyrë të mjaftueshme kriteret e vlerësimit;
B. "kalon pjesërisht" -kur kandidati/-ja është vlerësuar se ka përmbushur
kriteret e vlerësimit për një pjesë të modulit brenda kualifikimit të zgjedhur;
C. "Nuk kalon" - kur kandidati/-ja është vlerësuar se nuk ka përmbushur
kriteret e nevojshme të vlerësimit
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8. Certifikimi
Pas përfundimit të trajnimit profesional, dhe vlerësimit të suksesshëm, kandidatët pajisen me
certifikatë sipas kompetencave te arritura.
Certifikata përgatitet dhe lëshohet nga administrata, ndërsa nënshkruhet nga trajneri/-ja i/e
profesionit përkatës dhe Udhëheqësi i QAP-it (Shih. Shtojcën 11. Mostrat e Certifikatave).
Certifikata protokollohet dhe lëndën komplet se bashku me kopjen e Certifikatës e arkivon
administrata. Ruajta e lëndëve të arkivuara është e rregulluar me Ligjin mbi ruajtjen e
dokumenteve zyrtare.

8.1. Llojet e Certifikimeve
Varësisht prej profesionit, kualifikimit dhe nivelit të arritshmërisë QAP-i lëshon katër lloje të
certifikatave, që janë si në vijim:
I. Certifikata e arritshmërisë – lëshohet për kualifikimet e validuara, në rastet
kur kandidatët e kryejnë vetëm një pjesë të moduleve. Kjo certifikatë
vërtetohet nga Autoriteti Kombëtar për Kualifikim (AKK).
II. Certifikata kombëtare – lëshohet për kualifikimet e validuara, në rastin kur
kandidatët kanë kryer të gjitha modulet e kualifikimit përkatës. Kjo certifikatë
vërtetohet nga Autoriteti Kombëtar për Kualifikim (AKK).
III. Certifikata nga QAP – lëshohet për kualifikimet të cilat ende nuk janë validuar.
IV. Certifikata për trajnim në punë – lëshohet për kandidatë që vijojnë trajnimin në
punë në kompani.

8.2. Lëshimi i dublikatit të certifikatës
Bazuar në Udhëzimin Administrativ No.03/2013 Lëshimi i Dokumenteve Dublikat nga
Institucionet Edukativo-Arsimore dhe Universitare, Neni 2. QAP mund të lëshoj dublikat të
Certifikatës, në këto raste:
1. Nëse dokumenti është i humbur;
2. Nëse dokumenti është djegur;
3. Nëse dokumenti është dëmtuar
4. Nëse dokumenti është asgjësuar.
Nëse paraqitet njëri nga katër rastet e specifikuar në Nenin 2. të UA 03/2013, atëherë pala
lajmëron organet përkatëse të rendit sipas udhëzimit administrativ të Ministrisë Punëve të
Brendshme (MPB) dhe njëkohësisht e shpallë të pa vlefshëm certifikatën në ndonjërën nga
mjetet e informimit publik të shkruara. Për rastin e 5. QAP duhet të bëjë përmirësimet në
përputhje me kërkesën e kandidatit/es
Kandidati bën kërkesën në QAP për lëshimin e dublikatit dhe ia bashkëngjitë dëshmitë e
shpalljes së dokumentit të pa vlefshëm. Nëse kërkesa është në rregull atëherë QAP lëshon
certifikatën dublikat duke u bazuar në protokollin e QAP.
Dublikati certifikatës lëshohet me të gjitha të dhënat në certifikatën origjinale. Për dallim prej
origjinalit, dublikati i certifikatës
në këndin e sipërm të djathtë, brenda kornizës shënon
“Dublikat“, dhe bartet numri i protokollit të certifikatës origjinale dhe data e lëshimit. Edhe
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dublikati vuloset me vulën zyrtare të institucioneve përkatëse dhe protokollohet si dublikat në
librin e protokollit.
Nëse kandidati/-ja përdor njëkohësisht dokumentin origjinal dhe dublikatin, atëherë sipas ligjit
në fuqi, kjo konsiderohet keqpërdorim i dokumenteve zyrtare dhe pala do të përgjigjet në
përputhje me legjislacionit në fuqi.
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9. Menaxhimi i cilësisë dhe Akreditimi
Departamenti për Aftësim Profesional (DAP) përmes Divizionit të Zhvillimit të Cilësisë dhe
Certifikimit (DZHC), bën monitorimin dhe vlerësimin e nivelit të sigurimit të cilësisë me rastin e
ofrimit të shërbimeve të aftësimit profesional nga Qendrat për Aftësim Profesional dhe nga
ofruesit e tjerë te cilët bashkëpunojnë me Agjencinë e Punësimit në Republikën e Kosovës
(APRK).
Si dokument bazë për sigurimin e cilësisë në dhënien e trajnimeve të QAP është Korniza
Kombëtare e Sigurimit të Cilësisë (KKSC), me ç ‘rast janë të përcaktuara gjashtë principet dhe
kriteret kryesore për sigurimin e cilësisë.
Principet e sigurimit te cilësisë janë :


Qëllimi dhe plani, dhe përgjegjësitë e menaxhmentit



Menaxhimi i resurseve



Dizajni dhe Zhvillimi (duke përfshirë rishikimin dhe zhvillimin e programeve)



Implementimi (vlerësimi dhe certifikimi)



Vlerësimi dhe Verifikim (procesi i vetëvlerësimit)



Informatat kthyese dhe ndryshimi (procesi i përmirësimit).

9.1. Procesi i vetëvlerësimit
Procesi i vetëvlerësimit është shumë i rëndësishëm sepse bëhet vlerësimi i cilësisë brenda
Qendrës së Aftësimit Profesional (QAP) nga vetë institucioni.
QAP kanë koordinator për Sigurimin e cilësisë që do të bartë përgjegjësinë për mbarëvajtjen
procesit të sigurimit të cilësisë brenda institucionit.
Koordinatori për sigurimin e cilësisë gjatë procesit të vetëvlerësimit:
 Cakton resurset dhe personelin;
 Krijon grupet punuese sipas KKSC;
 Kujdeset që secili grup punues të jetë i përbërë nga të gjitha palët e interesit duke
përfshirë kandidatët, trajnerët dhe ndërmarrjet;
 Delegon detyra për secilin grup punues apo individ në grup;
 Jep shpjegimet e duhura për secilin princip dhe indikator se si të vlerësohen me nota.

9.2. Raporti i vetëvlerësimit
Qëllimi kryesor i raportit të vetëvlerësimit është identifikimi i përparësive dhe mangësive në
QAP. Raporti vetëvlerësimit është një mekanizëm i cili kontribuon në rritjen e cilësisë së
Qendrës, paraqet një pasqyrë të qartë për të gjitha etapat e procesit të trajnimit si dhe
mënyrën e menaxhimit. Hetohen dobësitë dhe bëhen plane të përmirësimit të cilat kanë
rëndësi shumë të madhe në ngritjen e cilësisë në mënyrë permanente.
Raporti i Vetëvlerësimit duhet të përmbajë:
 Një historik të shkurtër për institucionin/Qendrën,
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 Profilet që ofrohen në secilin QAP, në formë tabelore, duke përfshirë dhe numrin e
kandidatëve që kanë kaluar në këto profile.
 Kapacitetet e QAP-ve duke përfshirë: infrastrukturën, pajisjet dhe mjetet, burimet
njerëzore, burimet financiare, programet, dhe infrastrukturën ligjore.
 Vlerësimi në bazë të Kornizës Kombëtare për Sigurimin e Cilësisë.
Pas raportit të vetëvlerësimit Koordinatori për sigurim të cilësisë në bashkëpunim me grupet
punuese bën:
 Mbledhjen e dëshmive dhe i kompleton ato në një format sipas kërkesave të AKK-së.
 Harton planin për përmirësimin e formatit të AKK-së, pas vlerësimit të analizave të
marra nga grupet punuese.
 Dërgon raportin përfundimtar të vlerësimit njëvjeçar në AKK dhe DAP. Afati i fundit për
dorëzimin e raportit përfundimtar për vitin paraprak është data 31.01 të vitit kalendarik
në vijim.

9.3. Zhvillimi i kurrikulës dhe pakove mësimore për trajnim
Kurrikulat dhe pakot mësimore hartohen dhe modifikohen nën koordinimin e Divizionit për
zhvillim të cilësisë, nga grupi i trajnerëve të lamisë përkatëse nën mentorimin e ekspertëve
të jashtëm.
Kurrikulat e bazuara në sistemin modular, hartohen sipas udhëzimeve dhe procedurave
duke ju referuar standardit të profesionit dhe kërkesave të tregut të punës.
Kurrikulat mund të rishikohen çdo tri vjet apo edhe më herët nëse konstatohet se është e
nevojshme të harmonizohen me kërkesat e tregut të punës.

9.4. Aplikimi për Akreditim, Riakreditim, Validim dhe Rivalidim në AKK
Me mbështetjen e DZHC-së, koordinatori për sigurim të cilësisë në QAP-in përkatës bën të
gjitha përgatitjet dhe kërkesën për riakreditim, validim të kualifikimeve të QAP-it përkatës
në AKK.
QAP-të përkatëse bëjnë përgatitjet e nevojshme për t’iu nënshtruar procesit te riakreditimit
dhe rivalidimit, duke u siguruar se QAP dhe kualifikimet plotësojnë kushtet për t’iu
nënshtruar procesit të rivalidimit dhe riakreditimit. Gjithashtu QAP vlerëson nëse janë
plotësuar kushtet për të aplikuar për validim të ndonjë kualifikimi tjetër që ka të zhvilluar
standardin e profesionit dhe kurrikulën.
Aplikimi në AKK për riakreditim dhe rivalidim, duke i shfrytëzuar formularet e caktuara të
AKK- së duhet të bëhet së paku tre muaj kalendarik para se të skadoj afati i akreditimit dhe
validimit. Sipas kërkesës së AKK-së, koordinatori për sigurimin e cilësisë në QAP-in
përkatës bën përgatitjet e nevojshme, iu përgjigjet kërkesave për mbledhjen e dëshmive
dhe bën dorëzimin e dokumenteve të vetëvlerësimit, njofton Udhëheqësin e divizionit për
sigurimin e cilësisë, para se kërkesat të dërgohen për shqyrtim ne Këshillin Drejtues të
AKK.
Me caktimin e datave të vizitës nga AKK, QAP formon grupe punuese dhe i përcjellë të
gjitha procedurat e parapara lidhur me njoftimet, përgatitjen e dëshmive dhe të gjitha
procedurat tjera të parapara për organizimin e procesit të riakreditimit dhe rivalidimit.
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10.

Siguria dhe Shëndeti në Punë në QAP

Siguria ne QAP dhe mbrojtja e shëndetit të punëtorëve, trajnerëve, kandidatëve dhe mbrojtja e
ambientit të punës është pjesë integrale e organizimit të punës dhe trajnimit.

10.1. Shenjat e informuese për siguri
Udhëheqësi dhe trajnerët e QAP-it duhet të sigurohen që është bërë vendosja e shenjave
informuese për siguri dhe për rrezikshmëri në hapësirat e QAP-it.
Në rast të aksidentit eventual, të lënduarit/es, i jepet ndihma e parë dhe i njëjti person
evakuohet dhe dërgohet në spital.
Trajnerët janë përgjegjës për:
 Informimin e kandidatëve për zbatimin e masave të sigurisë dhe përdorimin e mjeteve
mbrojtëse në punë.
 Përgatitjen dhe vendosjen e instruksioneve në kabinete,
 Vendosjen e aparateve për shuarjen e zjarrit në kabinete,
 Vendosjen e pajisjeve për dhënien e ndihmës së parë,
 Vendosjen e shenjave për daljet emergjente,
 Ofrimin e informatave për mjetet dhe format tjera që kanë të bëjnë me sigurinë në
trajnim dhe punë.

10.2. Masat e sigurisë
Në rastin e aftësimeve profesionale që janë me rrezikshmëri të lartë, kandidatëve iu
rekomandohet të bëjnë sigurimin ndaj aksidentit për periudhën sa janë duke e ndjekur trajnimin
(2 - 6 muaj).
Para se të filloj trajnimi, kandidatët duhet të dëshmojnë te trajneri/-ja se kanë bërë sigurimin
ndaj aksidentit. Në rast të mos posedimit të dëshmisë për sigurim ndaj aksidentit, kandidatët do
të nënshkruajnë deklaratën e përgjegjësisë që dëshmon se kandidatët e kuptojnë
rrezikshmërinë dhe marrin përsipër përgjegjësitë në rast se ndodhë ndonjë aksident gjatë
trajnimit profesional (Shih. Shtojcën 12. Formular për vlerësimin e aksidentit).
Kandidatët në trajnimin në kualifikimin për gastronomi (kuzhinier/-e, kamerier/-e, furrtar/-e, dhe
pasticer/-e) dhe trajnimin për përpunim qumështi duhet të dëshmojnë se janë pajisur me Librezë
Sanitare, të cilën do duhet ta marrin në Institutet rajonale të Shëndetit Publik.

10.3. Parashtrimi i Ankesave
Qëllimi i procedurave të ankesave është që të mbrojë kandidatët nga çfarëdo lloj diskriminimi
gjatë procesit të trajnimi apo vlerësimit. Kandidatët të cilët marrin pjesë në aftësim profesional,
vlerësim dhe certifikim në QAP kanë të drejtën e ankesës.
Pas njoftimit për rezultatin e vlerësimit, nëse kandidatët janë të pakënaqur dhe konsiderojnë se
kanë pasur shkelje nga trajneri ose komisioni për vlerësim gjatë vlerësimit teorik apo praktik
atyre iu mundësohet e drejta për të bërë ankesë. Po ashtu nëse kandidatët konsiderojnë se iu
është mohuar e drejta e vlerësimit real të shkathtësive kanë të drejtë ankese.
Afati për të parashtruar ankesën është 5 ditë pune nga dita e marrjes së njoftimit për vlerësimin
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e trajnerit apo komisionit vlerësues.
Ankesa duhet të bëhet në formë të shkruar dhe dorëzohet e protokollohet në administratë të
QAP-it.
Pas pranimit të ankesës udhëheqësi i QAP-it është i obliguar që në afat prej 3 ditësh të formojë
ad-hoc komisionin për shqyrtimin e ankesave.
Komisioni përbëhet prej tre anëtarëve: Dy trajner të QAP-it dhe një trajner i lamisë përkatëse
nga një QAP tjetër.
Komisioni pas vlerësimit të ankesës dhe fakteve që janë prezantuar nga dy palët dhe merr
vendim për rezultatin e vlerësimit. Komisioni përgatit një raport (procesverbal), i cili përveç që
përfshinë faktet e vlerësimit duhet përfshijë vendimin si rezultati i vlerësimit. Ky raport i
bashkëngjitet dosjes së kandidatit/es dhe dorëzohet në shërbimin e administratës së QAP-it.
Pasi, të merret vendimi nga komisioni, kandidati njoftohet në afat prej 5 ditëve të punës.
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11.

Procedurat dhe administrimi i dokumenteve në QAP

11.1. Administrimi dhe Arkivimi i dokumentacionit
QAP posedojnë librin e protokollit në të cilin bëjnë regjistrimin e kandidatëve të cilët kalojnë në
procesin e trajnimit, vlerësimit dhe certifikimit.
Protokolli administrohet nga Zyrtari për buxhet dhe financa i QAP-it përkatës.
Pas kompletimit të dosjes së kandidatit/es, trajneri/zyrtari i trajnimeve përcjell të gjithë dosjen
tek administrata.
Pas nënshkrimit të certifikatës nga trajneri/zyrtari i trajnimit përgjegjës dhe udhëheqësit të
QAP, certifikata i jepet kandidatit/es. Të gjithë kandidatët që pranojnë certifikatën,
nënshkruajnë në librin e protokollit për të dëshmuar se kanë pranuar certifikatën.
Një kopje e certifikatës mbetet në arkivin e QAP -it . Libri i protokollit përmban të dhënat si në
vijim:
1. Nr. Rendor;
2. Nr. Protokollit;
3. Emri dhe Mbiemrin e kandidatit/es;
4. Data dhe vendi i lindjes;
5. Numri i letërnjoftimit;
6. Lloji i kursit/trajnimit;
7. Data e fillimit të trajnimit;
8. Data e përfundimit të trajnimit;
9. Data e lëshimit të certifikatës përfundimtare;
10. Nënshkrimi i kandidatit/es.

11.2. Protokollimi i lëndëve tjera
Sa i përket protokollimit të lëndëve tjera, të gjitha shkresat e dërguara apo të pranuara (pra
hyrëse apo dalëse) vulosen me vulat përkatëse (vulat hyrëse dhe vulat dalëse), protokollohet në
librin e protokollit ku evidentohen këto lëndë.
Për të gjitha këto lëndë nga një kopje vendoset në regjistrator dhe ruhen në arkiv. Edhe kjo
radhitje e lëndëve bëhet në bazë të vitit kalendarik. Me numrin e fundit të atij viti mbyllet libri i
protokollit dhe vendoset në arkiv.
Protokollimi bëhet brenda periudhës një vjeçare p.sh.1/2018 e gjerë në numrin e fundit
brenda këtij viti xx/2018. Me përfundimin e vitit kalendarik, mbyllet për një vit. Vitin tjetër hapet
faqe e re duke filluar nga numri rendor p.sh.1/2019. (Shih Shtojcën 13. Libri i protokollit dhe
Protokolli për dokumente zyrtare).

11.3. Dosjet e Kandidatëve
Zyrtarët e trajnimit (trajnerët) gjatë punës së tyre duhet të kompletojnë dosjet për çdo kandidat,
që merr pjesë në aftësim profesional, vlerësim dhe certifikim. Dokumentet e nevojshme për ta
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kompletuar një dosje janë si në vijim:
1. CV-ja e lëshuar nga ZP në komunën përkatëse;
2. Kopja e Letërnjoftimit;
3. Libreza e sanitarisë (nëse kandidati/ja kryen trajnimin në fushën e
gastronomisë);
4. Testi hyrës;
5. Testet modulare (teorik dhe me listë kontrolli);
6. Punimet gjatë trajnimit (Ushtrimet);
7. Testi përfundimtar (teorik dhe me listë kontrolli);
8. Raporti i vlerësimit përfundimtar nga komisioni (të riemërohet);
9. Kopja e certifikatës.
Në rastin kur kandidatët përcjellin Trajnimin e kombinuar (QAP-Ndërmarrje):
Dosja e kandidatit/es duhet të përmbajë edhe këto dokumente shtesë:
10. Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të QAP-it dhe Ndërmarrjes
11. Plani individual i trajnimit
12. Lisat e vijueshmërisë së kandidatit/es në ndërmarrje.
Në rastin e ankesave, dosja e kandidatit/es duhet të përmbajë:
13. Raportin e komisionit për shqyrtimin e ankesave.

11.4. Arkivimi i dokumentacionit
Të gjitha Qendrat e Aftësimit Profesional (QAP) posedojnë arkivat e tyre në të cilat ruhen të
gjitha dokumentet e rëndësishme, të përmendura më lartë.
Sistematizimi i dokumenteve duhet të bëhet sipas viteve dhe profesioneve të caktuara.
Dokumentet ruhen sipas legjislacionit në fuqi dhe këto hapësira duhet të plotësojnë kushtet e
nevojshme për ruajtjen e dokumenteve.
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12.

Financimi

Financimi i aftësimit profesional bëhet
nga;
 Linja e rregullt buxhetore, kodi 912 (organizata buxhetore `trajnime profesionale’)
 Përmes donatorëve (realizohet me marrëveshje bashkëpunimi)
 Mjetet e realizuara nga vet-financimi (krijimi i të hyrave që rregullohet me një akt
nënligjor).

12.1. Burimet alternative të financimit
12.1.1. Kërkesat për mbështetje nga donatorët
Varësisht prej kërkesave dhe nevojave të QAP-ve, të cilat nuk mund të mbulohen nga buxheti
aktual i APRK-së, atëherë DAP bënë kërkesë tek donatorë duke iu referuar marrëveshjeve të
mirëkuptimit që janë lidhur paraprakisht, ku parashihen edhe detyrat e secilës pale.

12.1.2. Trajnimi i grupeve të veçanta
DAP apo QAP mund të lidhin marrëveshje për trajnimin e grupeve të veçanta psh. Organizatat
joqeveritare, bizneseve apo institucioneve tjera publike apo jo publike. Në marrëveshje
përcaktohet kompensimi i shpenzimeve (materiale trajnimi, komunalitë, etj) për periudhën sa
zgjatë procesi i trajnimit të grupit të caktuar.

12.1.3. Furnizimet nga grupi (vullnetarisht)
Në rast të vështirësive të përkohshme me furnizim të materialeve për trajnim të ndonjë
kabineti për trajnim në QAP, me iniciativën e grupit që mban trajnimin apo individit të caktuar,
QAP mund të pranoj materiale trajnimi, aq sa janë të nevojshme për realizimin e programit të
trajnimit e deri në certifikim. Pranimi i mjeteve vullnetare bëhet përmes një komisioni, duke
patur dëshminë e grupit që këto furnizime janë duke u dhënë në mënyrë vullnetare për të
mundësuar zhvillimin e trajnimit dhe/apo certifikimin.

13.

Shtojcat

Shtojca 1. VLERËSIMI I TRAJNIMIT DHE TRAJNERIT NGA ANA E
KANDIDATIT
QENDRA E AFTËSIMIT PROFESIONAL

PRIZREN
Kursi:
Datë:
Për secilën pyetje ju lutem të vendosni shenjën X nën numrin që ju mendoni se është i saktë.
1= Dobët 2 = Nën mesatare 3 = I kënaqshëm 4 = Mirë 5 = Shkëlqyeshëm

VLERËSIMI I KURSIT DHE TRAJNERIT
PIKAT E VLERËSIMIT

Si i vlerësoni kushtet e ofruara për zhvillimin e trajnimit ne
qendër?
Në fillim të trajnimit a jeni informuar qartë për përmbajtjen e
trajnimit, metodën e punës dhe për mjetet praktike ne
disponim që gjenden ne punëtori?
Si i vlerësoni njohuritë e trajnerit për profesionin që jeni
trajnuar?
Sa ishte gatishmëria e trajnerit ne nivel për të sqaruar gjërat
sipas kërkesës suaj?
Si është bashkëpunimi trajner-kandidat?
Sa te përshtatshme për ju janë metodat e trajnimit?
Sa janë të kuptueshme dhe të përshtatshme materialet për
trajnim?
A keni ushtrime të mjaftueshme gjatë trajnimit?
A trajtoheni të gjithë njësoj pa marr parasysh moshën,gjininë
apo përkatësinë etnike?
A përfshiheni në vlerësimin e progresit tuaj pas çdo moduli
të trajnimit?
Sa të përshtatshme janë testet për vlerësim të njohurive
tuaja për module dhe në vlerësimin përfundimtarë?
Bazuar në të arriturat e juaja si do ta kishit vlerësuar vetën?

1

2

3

4

5

Çka dëshironi t’i shtohet kursit?

Komente tjera:

Ju falemnderit për kontributin tuaj!

Shtojca 2. MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI PËR TRAJNIM TË KOMBINUAR

Marrëveshje Mirëkuptimi për trajnim të kombinuar
Objekt marrëveshje : Trajnim i kombinuar në QAP ( Qendra e Aftësimit Profesional ) dhe
kompani.
Bashkëpunimi ne mes te MPMS/APRK dhe Kompanisë në lëmin e aftësimit dhe riaftesimit
profesional të punëkërkueseve dhe të papunëve.
E lidhur në Prizren më datë:___________________ në mes të APRK-së përfaqësuar nga
Qendra e Aftësimit Profesional në _______________, të cilën e përfaqëson Udhëheqësi i
QAP,_______________________________(në tekstin e mëtejmë QAP) në njërën anë, dhe
Kompania __________________________________ me seli në ________________ me .nr.
të biznesit :_______________________të cilën e përfaqëson________________________ .
në anën tjetër.
Kandidati: 1.____________________________________
Punëkërkues, aplikant për aftësim në profesionin: __________________________________
Modulet:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Me anë të kësaj marrëveshje kandidatet fillojnë trajnimin në kompaninë e cekur, prej
datës: __________________ deri me datën: _______________ përfundimin e trajnimit të
konstatuar me raport mbi vijimin dhe mbi monitorimin, nën mbikëqyrjen e përfaqësuesit
kompanise dhe monitorimit të herë pas hershëm nga trajneri i QAP.
Neni 1.
QAP, funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale –APRK ,
për Aftësim Profesional , është qendër për aftësimin dhe riaftësimin e punëkërkuesëve.
Ndërsa, kompania _____________________ ”është ndërmarrje e specializuar për kryerjen
e shërbimeve nga lëmia e:
____________________ ,e regjistruar prane organeve kompetente me nr. Biznesi nr. regj.
_____________________ me seli ne ______________.

Neni 2.
QAP dhe Kompania në fjalë, ranë në ujdi që të bashkëpunojnë reciprokisht në sferen
e trajnimit profesional lidhur me aftësimin dhe riaftësimin e punëkerkuesve te evidentuar si te
papunë pranë ZP ( zyrave të punësimit) .

Neni 3.
Kompania merr përsipër:



Pranimin e kandidatëve me qëllim aftësimi dhe riaftesimi profesional.
Siguron një mjedis te sigurte ,te shendetshem te punes,dhe perkujdesje maksimale ne
evitimin e lendimeve eventuale gjate trajnimit.
 Siguron mbikëqyrje profesionale të kandidatit gjatë aftësimit profesional në kompaninë e
tij.
 Merr përsipër masat e sigurisë , uniformen, dhe rrezikshmërinë eventuale gjate praktikes
se kandidatit.
 Mbanë evidence të rregullte mbi vijueshmërinë e periudhës së trajnimit.
 Lëshon një referencë për kursantin lidhur me nivelin e shkathtësive të arritura për
periudhën e aftësimit në kompani.
Neni 4.
MPMS /APRK -QAP Merr përsipër:



Hartimin e planit individual të trajnimit, bazuar në programin e kursit.
Përcakton modulet që do të afrohen në QAP, sipas kërkesës se kandidatiti, ne mënyrë
teorike dhe pjesen nga praktika, përfshire edhe modulin e sigurisë në punë për
profesione me rrezikshmëri më të lartë ne punë përkatësisht në trajnim.
 Pajisë kandidatin me material mësimor ( paketën mësimore).
 Mbajtjen e evidencës se veçantë dhe monitorim të kohëpaskohshëm sipas nevojës.
 Informon qarte dhe keshillon kandidatin lidhur me te gjitha fazat e trajnimi në QAP dhe ato
në kompani.
 Vlerësimin dhe certifikimin.
Neni 6.
Ky bashkëpunim bëhet pa ndonjë kompensim dhe në baza vullnetare.
Neni 7
Çdo mosmarrëveshjeje palët do ta zgjidhin me mirëbesim.
Neni 8.
Kjo marrëveshje është hartuar në gjuhën shqipe. Nëse kërkohet do të përkthehet në gjuhën
angleze dhe/apo serbe apo gjuhët tjera siç është paraparë me Kushtetutën e Kosovës. Në
rast të mospërputhjes, versioni në gjuhën shqipe do të jetë bazë.
Kjo marrëveshje është nënshkruar në tri (3) origjinale, nga një për secilën palë nënshkruese
Kompania

Kandidati

QAP

Shtojca 3. LISTA E VIJUESHMËRISË PËR TRAJNIM TË KOMBINUAR
Emri e mbiemri kandidatit/es:
Nr. ID-së
Punëdhënësi/-ja
(kompania/OJQ):
Data/Muaji
/Viti

Detyrat e kryera/Aktiviteti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Numri total i ditëve

Data dhe nënshkrimi i kandidatit/es

Data dhe nënshkrimi i mbikëqyrësit/es dhe vula e punëdhënësit/es

Pranuar nga:
Data dhe nënshkrimi i përfaqësuesit/-es të QAP-it apo ZP-së

Shtojca 4. CV-JA E PUNËKËRKUESIT

CV e punëkërkuesit
Të dhënat personale:
Numri i letërnjoftimit
Emri
Emri i prindit
Mbiemri
Data e lindjes
Vendi i lindjes
Vendbanimi i përhershëm
Gjinia
Etniciteti
Statusi martesor
Numri i telefonit (mob)
Numri i telefonit (fix)
Emaili
Adresa
Statusi i punësimit
Hobi
Shënime shtesë
Data e regjistrimit

Edukimet
Institucioni i edukimit

Fusha e studimit

Kualifikimet

Viti i përfundimit

Profesioni
7512 - Furrtar, gatuesit e pastave dhe ëmbëlsirave
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Trajnimet e kërkuara
7512 - Furrtar, gatuesit e pastave dhe ëmbëlsirave

Trajnimet
Ofruesi i trajnimit

Kursi

Kualifikimet

Prej

Deri

Aftësitë kompjuterike

Patent shoferi

Gjuhët
Gjuha

Gjuhë amtare

Shkrim

Lexim

Të folurit

Të kuptuarit

Gjuha shqipe

PO

Mirë

Mirë

Mirë

Mirë

Profesioni

Prej

Deri

Përvojat e punës
Institucioni

Aktiviteti ekonomik

Përvojat e punës
Aftësi e kufizuar

Niveli i paaftësisë

Mjetet ndihmëse
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Shtojca 5. DEKLARATA PËR VËRTETËSINË E DËSHMIVE PËR NJMP

QENDRA E AFTËSIMIT PROFESIONAL
Prizren

Deklaratë

Kualifikimi:

Niveli:

Unë

i lindur më

në

, deklarojë se dëshmitë e ofruara për njohjen e mësimit
paraprakë janë të vërteta si dhe pajtohem me vlerësimin e dhënë nga mentori
për arritjet e mia në këtë kualifikim në bazë të këtyre dëshmive.
Kandidati:

Mentori:

Datë:_

/_

/
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Shtojca 6. TESTI HYRËS
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Shtojca 7. TESTI MODULAR

QENDRA E AFTËSIMEVE PROFESIONAL

KURSI:

Emri dhe Mbiemri

Moduli Nr.

________________________
Data e Testimit/kontrollit
_______________________

Institucioni QAP_______________________

Kalueshmeria 55%
Maximumi .. pikë

Trajneri
_______________________
Arif Gashi

Numri i pikëve të arritura:______

Përqindja e arritur:_____

Shtojca 8. LISTË KONTROLLI PËR MODULE

“Emri i modulit”
Detyrat

Kriteret që vlerësohen

RM1:

Analiza e të dhënave/Kuptimi
detyrës/Përcaktimi i hapave të punës
Organizimi i vendit të punës
Përzgjedhja e veglave, pajisjeve,
materialeve të punës
Përdorimi i veglave dhe pajisjeve të punës
të zbatojnë rregullat e sigurisë në punë dhe
mbrojtjes së mjedisit
të zbatojnë metodat dhe teknikat e duhura
të kryejnë
të kontrollojnë
të riparojë defektet
Analiza e të dhënave/Kuptimi
detyrës/Përcaktimi i hapave të punës
Organizimi i vendit të punës
Përzgjedhja e veglave, pajisjeve,
materialeve të punës
Përdorimi i veglave dhe pajisjeve të punës
të zbatojnë rregullat e sigurisë në punë dhe
mbrojtjes së mjedisit
të zbatojnë metodat dhe teknikat e duhura
të kryejnë
të kontrollojnë
të riparojë defektet
Analiza e të dhënave/Kuptimi
detyrës/Përcaktimi i hapave të punës
Organizimi i vendit të punës
Përzgjedhja e veglave, pajisjeve,
materialeve të punës
Përdorimi i veglave dhe pajisjeve të punës
të zbatojnë rregullat e sigurisë në punë dhe
mbrojtjes së mjedisit
të zbatojnë metodat dhe teknikat e duhura
të kryejnë
të kontrollojnë
të riparojë defektet

RM2:

RM3:

Pikët

Totali

Pikët e
arritura

Shtojca 9. TESTI TEORIK PËRFUNDIMTAR

Shtojca 10. LISTA E KONTROLLIT PËR VLERËSIM PËRFUNDIMTAR
QENDRA E AFTËSIMIT PROFESIONAL
Kursi:

Data

Emri i kandidatit:
Detyrat
Detyra nr.1

Pikët
max. Kompetencave që vlerësohen
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Totali

Pikët

Analiza e të dhënave/Kuptimi i
detyrës/Përcaktimi i hapave të punës

3

Organizimi i vendit të punës

3

Përzgjedhja e veglave, pajisjeve,
materialeve të punës

3

Përdorimi i veglave dhe pajisjeve të punës

4

të zbatojnë rregullat e sigurisë në punë
dhe mbrojtjes së mjedisit

3

të zbatojnë metodat dhe teknikat e duhura

5

të kryejnë

7

të kontrollojnë

4

Bashkëbisedim profesional

3
35

35

Pragu i kalueshmërisë është 85 % e pikëve të arritura.

Pikët e
arritura

Proces verbali:
VLERËSIMI (plotësohet vetëm nga vlerësuesit)

Pikët e arritura (
Përqindja e arritur

Data:

) pikë
%

Komisioni vlerësues:
Udhëheqësi i QAP

Trajneri

Koordinatori për
Sigurim të cilësisë

Data

Modulet e profesionit të arritura nga kandidati

Komente Shtesë
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Shtojca 11. MOSTRAT E CERTIFIKATAVE
Certifikatë e arritshmërisë te cilat vërtetohen nga AKK, kualifikimet e validuara, këto certifikata lëshohen në rastet kur
kandidati kryen vetëm një pjesë të kualifikimit

Certifikatë kombëtare e cila lëshohet kur kandidati kryen të gjitha modulet që përbëjnë atë të kualifikimit të validuar nga AKK.

43

Certifikata e lëshuar nga QAP e cila lëshohet për profilet që ende nuk janë të validura

44

Certifikata për trajnim në Kompani
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Shtojca 12. FORMULARI PËR VLERËSIMIN E AKSIDENTIT
Emri dhe mbiemri i
Kandidatit:

Kursi:
Përfaqësuesi për
siguri:
Data e aksidentit:

SKEMA E BRENDSHME E ANALIZIMIT TË AKSIDENTEVE NË PUNË
A. Është e rëndësishme ta keni një pasqyrë të përgjithshme rreth vendit të aksidentit.
B. Bëni një skicë duke vizatuar ose fotografuar vendin, të gjitha mjetet dhe objektet që janë
përdorur në atë situatë.
C. Intervistoni personat e lënduar dhe dëshmitarët sa më parë që është e mundur, merreni
përshkrimin e tyre të asaj se çfarë ka ndodhur dhe rrethanave që shpien deri te aksidenti.

Përshkruani se si ka ndodhur aksidenti.
Çfarë veprimi, operacioni ishte duke kryer personi i lënduar në momentin e aksidentit?

Çfarë ndodhi?

Si u lëndua personi?

Çfarë lloj vegle, pajisjeje teknike apo substance ishte e përfshirë në aksident?

Në çfarë objekti ishte duke punuar i lënduari?

Shtojca 13. LIBRI I PROTOKOLLIT

Numri i
Rendor
protokolit

Emri dhe
Mbiemri

Data dhe vendi I
lindjes

Numri I
letërnjoftimit

Lloji i
Kursit

Data e
fillimit të
kursit

Data e
përfundimit
të kursit

Data e
lëshimit të
ceritifikatës

Nënshkrimi
Vërejtje
I kandidatit

