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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)
Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiPlanifikim menaxhim

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit

Njësia Matëse

e Realizuar

Realizimi
Plotesisht

Pjesërisht

Aspak

Komente

40 Plotesisht

Auditimi dhe inspektimi i 30% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.Jane realizuar rreth 20 auditime te plota "Shërbime të
Sigurisë me bazë" si dhe auditime te pjeseshme "Shërbime të Sigurisë me bazë "

Nr. konsulentev

4

7

7 Plotesisht

Gjatë vitit 2012 filloi përdorimi i dy moduleve të Sistemit të Menaxhimit të Infrastrukturës Shkollore (SIMS) dhe ai i Sistemit Gjeografik të Informacionit (GIS). Këto dy
module mundësojnë ndryshimin dora-dorës të “hartës së shkollave” të vendit, si dhe modernizon tërësisht procesin e planifikimit dhe të monitorimit të investimeve në
infrastrukturën shkollore.

nr. punonjesve

656

656

656 Plotesisht

Nr. punonjesve te trajnuar

10

20

20 Plotesisht

Nr. punonjesve te trajnuar

70

115

115 Plotesisht
656 Plotesisht

Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese
dhe zhvilluese projektit "Cilesi dhe Barazi"

C

Vleresimi i punes se punonjesve ne MASH,DAR/ZA.

D

Krijimi i sistemit te Monitorimit, Trajnimi i punonjesve te MASH, DAR/ZA ne kuader te
sistemit EMIS.

E

Trajnimit te punonjesve ne MASH, DAR/ZA/Inspektoriat per ritjen e kapaciteteve te
burimeve njerezore.CBA

F

Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MASH,DAR/ZA.

M

Trajnimi i drejtoreve te shkollave qe aplikojne autonomine financiare

H

Blerja e pajisjeve elektronike/ informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA

Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MASH, DAR/ZA
Blerja e softeve informatike per sherbimet ne MASH,DAR/ZA

Nr. institucioneve te pajisur
me softe menaxhimi finaciar

Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne MASH,DAR/ZA

Nr. institucioneve te pajisur
me pajisje mobilieri

Nr. punonjesve

656

656

Nr. drejtoreve

80

0

Nr. zyrave te pajisuara

22

77

77 plotesisht

Nr. zyrave mjediseve te
ristrukturuara

2

2

2 plotesisht

14

11

11 plotesisht

5

5

Emri

Drejtue
Firma
si i EMP
Data .28.01...2013

Sasia 12 mujore

40

B

L

e rishikuar

40

Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit

K

Sasia vjetore e

Planifikuar

01110

nr.auditimeve

A

I

Sasia vjetore e

11

Eshte realizuar plotesisht
Jane trajnuar specilistet per perdorim te softëeririt "harta e Shkollave" SIMS, "Menaxhim finaciar Prioritet ne zhvillimin e sistemit të
informacionit si menyra e vetme për të realizuar një planifikim dhe me pas nje menaxhim te kujdesshem, realist dhe në përputhje me
objektivat. Dy jane platformat kryesore te zhvillimit te sistemit te informacionit.
Trajnimi i 115 specialisteve te IT ne DAR ZA duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në institucionet arsimore

Aspak

0

U realizuan plotesisht kontratat per pajisjen me pajisje informatike e elektronike e zyrave DAR/ZA dhe zyrave te MASH

U realizuan plotesisht fondi I planifikuar per vitin 2012 per rikonstruksionin e e zyrave DAR/Vlore, projekt I cili eshte ne vazhdim ne vitin 2013

U realizuan plotesisht kontratat per pajisjen me programe e softe informatike e elektronike e zyrave DAR/ZA dhe zyrave te MASH
U pajisen pjeserisht zyrat e ZA Mallakaster dhe pjeserisht MASH

pjeserisht

3

Trajnimi i 80 drejtuesve të shkollave për realizimin e autonomisë shkollore në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave
duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë.(nuk eshte realizuar)

Emri
Koordinatori i GSBI

Firma
Data .28.01.2013

Gjate vitit 2012 Inspektoriati Kombetar i Arsimit Parauniversitar ka realizuar:
1. Inspektime te plota 25 ( dy - tre dite)
2. Inspektime te orientuara 74 (nje dite)
3. Monitorime 28 (nje dite)
Kostoja totale e udhetimeve (dieta) eshte 1,538,260 leke.
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)
Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiARSIMI BAZE

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit
A

Krijimi i kabineteve te psikologeve, furnizim me pajisje e orendi

Njësia Matëse
Nr. kabineteve te mobiluara.

Sasia vjetore e

Sasia vjetore e

Planifikuar

e rishikuar
30

-

Sasia 12-mujore
e Realizuar
-

11
01110
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Komente
Aspak

A

Shkolla/Kopshte te reabilituara per Rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe
fëmijëve 3-4 vjeçarë

200

200 Plotesisht

Instalimi dhe sherbim interneti ne shkollat e arsimit 9 vjecar

nr. klasave te reabilituara
Nr. kabineteve te lidhura me
internet.

170

A

400

363

180

A

Kabinete te mobiluara te lendeve kimi fizike biologji

Nr. kabineteve te mobiluara.

124

130

130 Plotesisht

A

Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve

-

-

-

A

Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë

I

Blerje pajisje informatike per krijim laboratore IT

J

Ndertimi shkollave te reja sipas standardeve te kerkuar.

K

Pajisje mobileri per kabinetet e informatikes

L

Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara

A

Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenjuara sipas standardeve.

A

Ndertimi i kopshteve te reja

A

Sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te
edukimit dhe realizimin e misionit te

B

Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar, në klasat përgatitore

C

Hartimi i kornizës kurrikulare të AB (kl1-9), Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuara të
Arsimit të Bazë.

nr I nxenesve
Nr. laboratoreve te mobiluar.

41

8

8 Plotesisht

nr. kabineteve te pajisuara

56

56

56 Plotesisht

pjeserisht

Jane celur fondet per objektet ne vazhdim nga FZHR 2012 si dhe objektet e CBA. Realizimi i tyre financiar eshte I plote.
Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte realizuar vetem nje kontrate, dhe eshte lidhur kontrata tjeter, pritet realizimi ne vitin
ne vijim
Jane fonde nga projekti CBA ,eshte realizuar plotesisht kontrata.

Jane fonde nga projekti CBA ,eshte realizuar plotesisht kontrata.
Shqipëria, nga një vend që kishte në 2005, vetëm në 74 shkolla PC, sot ajo ka komputer dhe lidhje interenti me brez të gjërë në 2000
shkolla të mesme dhe 9-vjeçare. Mesatarisht janë 4.6 PC/ 100 nxënës (8 PC/100 nxënës në shkollat e mesme). dhe IT ka filluar të
përdoret edhe në procesin mësimor. PC dhe Interneti ndryshoi shkollën shqiptare në tërësi: nxënësit u afruan tek PC dhe lundrojnë në
internet, kurrikula po ndryshon me shpejtësi mbështetur në ICT, të gjithë mësuesit e lëndës ICT janë trajnuar, mësuesit e lëndëve të tjera
po aftësohen për përdorimin e ICT në programet e lëndëve përkatëse, proceduarat e provimeve po digjitalizohenJane fonde nga projekti

nr. klasave te ndertuara

270

271

261

Nr. kabineteve te mobiluara.

113

113

113 Plotesisht

Jane fonde nga projekti CBA ,te realizuara plotesisht

nr. klasava te pajisuara

547

547

547 Plotesisht

Jane fonde nga FZHR 2012 dhe nga projekti CBA ,te realizuara plotesisht

-

-

Nr. projekteve te hartuara

8

Nr. femijeve qe ndjekin
arsimin parashkollor

8

8

8 Plotesisht

74,760

74,760

76,735 Plotesisht

1,500

4,700

4,700 Plotesisht

24

24

24 Plotesisht

Nr. femijeve qe ndjekin
arsimin parashkollor
Nr. femijeve qe ndjekin
arsimin parashkollor
Nr. kurikulave te rishikuara
ne arsimin 9vjecar

pjeserisht

Mbi 1300 objekte arsimore (kopshte, shkolla, konvikte, godina universitetesh) janë ndërtuar të reja ose janë rikonstruktuar në 7 vite të kësaj
qeverisje. Në vitin shkollor 2012/13 vihen në shërbim të nxënësve dhe studentëve 129 objekte arsimore të reja apo të rikonstruktuara.
Investimet e bëra për infrastrukturën fizike si dhe në atë didaktike e laboratorike në shkolla e universitete kanë ndikuar në rritjen e cilësisë
së mësimdhënies dhe mësimnxënies.Jane celur fondet per objektet ne vazhdim nga FZHR 2012 si dhe objektet e CBA. Realizimi i tyre
financiar eshte pothuajse I plote, duke theksuar se nje nr shume i vogel objektesh nuk arriten te lidhin kontratat.

Jane fonde nga FZHR 2012 ,te realizuara plotesisht
Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 76 mije nxenes/ femije qe ndjekin arsimin parauniversitar Te dhenat per numrin e nxenesve qe
ndjekin arsimin 9 -vjecar Tetor 2012, rregjistrimet ne vitit shkollor 2012-2013.
Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 72 mije nxenes/ femije qe ndjekin arsimin parauniversitar Te dhenat per numrin e nxenesve qe
ndjekin arsimin 9 -vjecar Tetor 2011, rregjistrimet ne vitit shkollor 2010-2011. te dhenat Tetor 2012 per femijet qe ndjekin arsimin

Nr. nxenesve te arsimin
9vjecar

382,870

382,870

370,238 Plotesisht

Përmirësimi i vazhdueshëm i statusit të mësuesit ka qenë dhe është në qendër të vëmendjes së kësaj qeverie. Gjatë periudhës së
tranzicionit profesioni i mësuesit thuajse u braktis. Sot ai bën pjesë ndër profesionet më të kërkuara. Shumë mësues të mirë të shkollave të
qyteteve dhe fshatrave e braktisën këtë profesion, sepse nuk mund të jetonin me pagën që kishte mësuesi deri në vitin 2005. Në 7 vitet e
fundit paga e mësuesve është rritur mbi 2 herë, çka ka bërë që sot mësuesi të ketë një pagë dinjitoze, e cila qëndron mbi mesataren e
pagave të sektorit publik në vendin tonë (grafiku). Pagat e mësuesve u rritën edhe në vitin 2012.eshte ofruar sherbim arsimore per rreth
380 mije nxenes, ne Tetor 2012 jane rregjitruar ne arsimin 9-vjecar 370238 nxenes.

Sherbim transporti per nxenes dhe mesues

Numri punonj/ mesuesve te trajn

39,800

39,800

40,400 Plotesisht

Jane realizuar shpenzime për transportin e 13.800 mësuesve dhe 26.800 nxënësve për rreth 393.8 milion lekë ose 100% e buxhetit të planifikuar (afro
209 milion lekë detyrime të vitit 2011 janë likujduar me buxhetin e vitit 2012);

F

Kompensimi i teksteve shkollore për nxënësit

Numri nxenesve qe perfitojne
trajtim finaciar "Kopesim cmimi"

382,870

120,000

120,000 Plotesisht

G

Trajnimi i mësuesve te arsimit baze,(aktivitete CBA)
Tranimi i mëtejshëm i psikologëve shkollor. Konsolidimi i shërbimit psikologjik nëpërmjet
trajnimit të mëtejshëm të psikologëve.

Nr. I mesuesve te trajnuar ne
arsimin 9- vjecar

2,000

2,903

2,903 Plotesisht

250

250

D

Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te
edukimit dhe realizimin e misionit te

E

H

Emri
Drejtue
Firma
si i EMP
Data .28.01...2013

Nr. I psikologeve te trajnuar ne
arsimin 9- vjecar

Emri
Koordinatori i GSBI

Firma
Data .28.01.2013
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)

200

Jane pajisur me tekste rreth 382 mije nxenes ne arsimin publik dhe privat dhe te perfitojne kompesim financiar rreth 120 mije
nxenes.SPECIFIKO ROMET MINORITET NUK SHIKOJNE.
Qeveria ka investuar dhe po investon me përparësi për mbështetjen e kualifikimit të mësuesve, për të fituar aftësi dhe kompetenca të reja,
të cilat nuk i kanë fituar gjatë studimeve universitare, për shkak të programeve të vjetra mësimore, ose kompetenca që kanë nevojë për
aktualizim më të shpeshtë për shkak të zhvillimeve të reja në fushat përkatëse. Me përparësi është mbështetur kualifikimi i vazhduar në
fushën e IT, trajtimin e problemeve sociale në shkollë, didaktikën dhe teknikat e mësimdhënies, etj.Jane realizuar procedurat e prokurimit,
e zhvilluar trajnime per 469 mesues/administratore ne TIK , si dhe 2434 mesues vijon.

pjeserisht

Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiArsimi I Mesem I Pergjithshem

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit
A

Shkolla te pajisura me laboratore shkencore

Njësia Matëse

Sasia vjetore e

Sasia vjetore e

Planifikuar

e rishikuar

nr. laborat/shkollave

2

Sasia 12 mujore
e Realizuar

0

11
01110
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Aspak

Komente
Meqenese kontrata nuk realizohej brenda vitit 2012, fondi u rialokua ne aktivitete te tjera te projektit CBA

0

Gjatë vitit 2012 u realizua për herë të parë online aplikimi me formularin A2 dhe A3 dhe regjistrimi i studentëve të rinj, cka u kurseu
studentëve të rinj kohë dhe shpenzime të konsiderueshme të udhëtimit dhe qëndrimit pranë universiteteve. Studentët e regjistruar në vitin
akademik 2011/12 u pajisën për herë të parë me një numër kombëtar regjistrimi nga Agjencia Kombëtare e Provimeve. Janë ndërtuar
sistemet elektronike për regjistrat kombëtarë të nxënësve, studentëve, mësuesve dhe pedagogëve.Fondi I celur eshte ne kuader te
projektit te CBA eshte realizuar plotesisht , duke perjashtuar nje kontrate e cila eshte ne proces dhe pritet realizimi ne vitin ne vijim

A

Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.

Nr. kabineteve te pajisura

30

48

44

A

Blerje pajisje mobilerie per laboratore shkencore

Nr. laboratoreve te
mobiluara.

15

15

15 Plotesisht

A

Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri

nr. klasava te pajisuara

12

85

76

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA eshte realizuar plotesisht , duke perjashtuar nje kontrate e cila eshte ne proces dhe pritet
realizimi ne vitin ne vijim

A

Shkolla ne arsimin e mesem te reabilituara/zgjeruara

nr. klasave te reabilituara

68

92

90

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te FZHR 2012, ka qene nje financim I pjesshem I objekteve te miratuara nga KZHR 2012, eshte realizuar
plotesisht , duke perjashtuar vetem dy objekte te cilat nuk munden te lidhin kontratat

A

Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane

nr. klasave te ndertuara

100

100

A

Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore

A

Instalimi i sherbimit te internetit

nr I nxenesve
nr. laborat/shkollave

A

Vleresimi i nxenesve, matura shteterore dhe provimet e shtetit "profesionet e rregulluara"

Numri nxenesve qe aplikuan ne
maturen shteterore

B

Rritja e cilesise se mesimdhenies, sherbimit arsimor, shanseve të barabarta për të gjithë
nxënësit për një arsimim cilësor

Numri nxenesve qe ndjekin
arsimin e mesem te pergjithshem

C

Mesues te trajnuar, per kurrikulat e reja ne gjimnaze dhe zhvillimin profesional.Kryerja e
te gjitha procedurave teknike dhe ligjore, per trajnimin e mesuesve per kurrikulat e reja
dhe metodat bashkohore te mesimdhenies.(Aktivitete CBA)

D

Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin e arsimit te mesem gjimnazet , per permbushjen
e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.
TOTALI

Emri
Drejtue
Firma
si i EMP
Data .28.01...2013

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte realizuar plotesisht

100 Plotesisht

83330

0

0

445

184

0

41000

45000

45,000 Plotesisht

118566

118566

114,224 Plotesisht

Fondi I celur eshte ne kuader te FZHR dhe projektit CBA, eshte realizuar plotesisht

Aspak

Fondi I celur ne kuader te projektit te CBA, nuk u arrit te lidhet kontrate, pritet realizimi ne vitin nr vijim
Jane zhvilluar procedurat per provimet ne Muajin Qershor, provimet me zgjedhje ne muajin Korrik dhe per aplikantet mbetes per vleresimit
e tyre, ne muajin Shtator (per shkak te burimeve te kufizuara te buxhetit nuk jane kryer ende pagesat e konstatuara per hartuesit e testeve,
pyetjeve, provimet, vleresimet, administratoret si korigjimet e provimeve per vitin 2012)
Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 118 mije nxenes ne arsimin parauniversitar Te dhenat per numrin e nxenesve qe ndjekin arsimin
mesem te pergjithshem Tetor 2012, rregjistrimet ne vitit shkollor 2012-2013 =114 224 nxenes
Jane zhvilluar procedurat per tajnimin e mesuesve ne AMP per 748 mesues dhe administratore 469 mmesues per kurrikulat e reja ne
gjimnaze dhe zhvillimin profesional.Kryerja e te gjitha procedurave teknike dhe ligjore, per trajnimin e mesuesve per kurrikulat e reja dhe
metodat bashkohore te mesimdhenies.(Aktivitete CBA) . vijone procedurat per likujdimin e detyrimeve.

Numri punonj/ mesuesve te trajn

870

Numri I nxenesve qe perfitojne
nga kurikulave te rishikuara

118566

748

118566

748 Plotesisht
Jane paguar detyrimet e vititt 2011 me fondet e vitit 2012 , per procedurat e kompesimit te librit 2012.. Pritet te pajisen me tekste rreth 120
mije nxenes ne arsimin publik dhe privat dhe te perfitojne kompesim financiar rreth 18 mije nxenes. (Pagesa vijojne par dates 05.11.2012
deri ne 31.03.2013)

114,224 Plotesisht

Emri
Koordinatori i GSBI

Firma
Data .28.01.2013
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)
Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiArsimi profesionale e Social-kulturor

Titulli

Kodi i

Sasia vjetore e

Sasia vjetore e

Sasia 12 mujore

11
01110
Realizimi

Komente

ProduktitEmri i Produktit

A

Laboratore mesimore te lendeve profesionale

A

Blerje pajisje mobilierie per klasat, laboratoret dhe kabintet e rinj.

I

Njësia Matëse

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

Plotesisht

26

5

10

20

Blerje pajisje per krijimin laboratoreve te lendeve profesionale ne AMP (mbeshtetje
prog IPA)

Nr. laboratoreve te pajisura

35

3

Blerje pajisje elektronike per Krijimi i laboratoreve te infomatikes per AP.
Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe rikonstruksionin e shkollave
Profesionale.

Nr. laboratoreve te pajisura

6

6

0

K

nr. klasave te ndertuara dhe
reabilituara

72

51

43

L

Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale

nr. klasave te reabilituara

81

32

32 Plotesisht

O

Pajisje per konviktet dhe Kuzhinat ne AP.

nr. Dhomave apo kuzhinave
te pajisura

27

25

F

Rritja e cilesise se mesimdhenies, sherbimit arsimor, shanseve të barabarta për të gjithë
nxënësit për një arsimim cilësor

G

Rishikimi i kurrikulave konform Kornizëz Europiane të Kualifikimeve, qe siguron
pergatitjen e nxenesve me aftesi profesionale per t'ju pergjigjur kerkesave te tregut ne
profile te ndryshme pune.

H

Mesues te trajnuar, per kurrikulat e reja ne AProfesional dhe zhvillimin
profesional.Kryerja e te gjitha procedurave teknike dhe ligjore, per trajnimin e
mesuesve per kurrikulat e reja dhe metodat bashkohore te mesimdhenies.

J

Rritja e numrit të nxënësve edhe nga zonat rurale te vendit duke i mbështetur me politika
favorizuese e sociale. Favorizimi i nxënësve në nevojë dhe sidomos në degët Bujqësi,
Blegtori e Ndërtim, përmes dhënies së 1600 bursave të reja për çdo vit
Akreditimi i shkollave dhe përputhja e kurrikulave me Kornizën europiane te
kualifikimeve

K

Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me biznesin.

I
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nr. nxenesve qe ndjekin
arsimin profesional

Aspak

Aspak

nr. Laborat
nr. klasava te pajisuara

J

Pjesërisht

0
20 Plotesisht

2

Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit
Fondi u realizua plotesisht
Fondi u rishikua me akt Normativ, me pas u realizua pjeserisht, eshte realizuar nje pjese e tvsh per projekte te huaja per shkollat
profesionale , ne varesi te faturave te paraqitura

Pjesërisht

Aspak

Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit
U realizuan plotesisht fondet me financim te huaj nga vete donatoret , eshte realizuar nje pjese e tvsh per shkollat profesionale ne kuader
te IPA per arsye te pasaktesive ne dokumentacionin e paraqitur oer rimbursim TVSH-je

Pjeserisht

Fondi I celur eshte ne kuader te FZHR 2012, ka qene nje financim I pjesshem I objekteve te miratuara nga KZHR 2012, eshte realizuar
plotesisht

Aspak

0

Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit

18,000

18,000

22,881

Plotesisht

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 22 881 nxenes ne arsimin profesional e socilakulturorTe dhenat per numrin e nxenesve qe ndjekin
arsimin mesem te pergjithshem Tetor 2012. rregjistrimet ne vitit shkollor 2012-2013

40

40

40

Plotesisht

Jane duke u rishikuar programet dhe skelet kurikulat ka perfunduar puna per hartimin e tyre, per shkak te shkurtimit/rishikimit te buxhetit
nuk jane kryer ende pagesat e konstatuara.. Jane realizuar produktet dhe pagesat me konsulentet jane planifikuar te realizohen brenda
vitit 2012. Janë hartuar 22 tekste shkollore dhe botuar 19. Janë hartuar 20 dhe rishikuar 20 skelet-kurrikula.

180

180

180

Plotesisht

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 22881 nxenes ne arsimin profesional e socilakulturorTe dhenat per numrin e nxenesve qe ndjekin
arsimin mesem te pergjithshem Tetor 2012, rregjistrimet ne vitit shkollor 2012-2013

4,800

4,500

4,500

Plotesisht

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 19 800 -22 881 nxenes ne arsimin profesional e socilakulturor.nga te cilet perfotijen burse rreth
4500 nxenes.

5

5

5

Plotesisht

Eshte realizuar procedurat nga Agjencia e AFP .Akreditimi i 5 shkollave sipas standardeve të AKAFP dhe inspektimi tematik nga
inspektorati i një shkolle.

10

10

Nr. skeletkurrikulave
nr. mesuesve qe perfitojne
trajnim

nr. nxenesve qe ndjekin
arsimin profesional dhe
perfitojne bursa

Komente

nr. programeve te
akredituara
Nr. programeve te
permiresuara ne
bashkepunim me bisnesin

Aspak

-

Nuk eshte eshte realizuar procedurat nga Agjencia e AFP .
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)
Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiArsimi I larte

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit

Njësia Matëse

A

Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies për arritjen e standardeve të OECD,
matur kjo me raportin student/pedagog, përmirësimin e metodave te
mësimdhënies, rritjen e numrit të pedagogëve me 300

Nr. studenteve ne tre ciklet e
studimit ne IAL

B

Të sigurohet cilësia e programeve të studimit, dhe implementimi i sistemit te
krediteve per studentet e IAL-ve

Nr. programeve te reja j ne
IAL

C

Të zgjerohet sistemi i AL përmes: hapjes së rreth 30 kurrikulave të reja të
MP/Msc dhe 10 programeve studimi ne spec e PhD

D

Mbeshtetje financiare per studentet qe studjojne ne IAL publike

Nr. programeve te reja te
studimit ne IAL
Nr, sudenteve qe perfitojne
burse si dhe nr. studenteve
qe akomodohen ne ShA

Sasia vjetore e

Sasia vjetore e

Planifikuar

e rishikuar

Sasia 12 mujore
e Realizuar

11
01110

Komente

Realizimi
Plotesisht

127600

123,714

136,857 Plotesisht

50

45

61 Plotesisht

200

200

180 Plotesisht

18000

20,500

20,500 Plotesisht

Pjesërisht

Aspak
Në vitin akademik ishin 4140 pedagogë ndërsa në këtë vit akademik janë rreth 10600 pedagogë me kohë të plotë dhe të pjesshme, cka
flet qartë për një zhvillim shumë premtues të burimeve njërëzore me nivel të lartë kualifikimi në vend, nëse konsiderojmë faktin që
mësimdhënia dhe kërkimi shkencor në arsimin e lartë janë një faktor shumë i fuqishëm zhvillimi edhe për vetë individët që zhvillojnë një
veprimtari të tillë.
Jane hapur deri tani ne cikli I-re 303 programe nga 296 qe ishin ne viti 2011 , cikli II-të 206 mastera shkencore ( nga 176) dhe 162 mastera
profesionale (nga 147), cikli III –të 93, nga te cilat 93 programe te doktoratures (nga te cilat 2 te reja) dhe 35 programe studime
specializimi afatgjate (ku jane 5 programe te reja)
Jane hapur deri tani ne cikli I-re 303 programe nga 296 qe ishin ne viti 2011 , cikli II-të 206 mastera shkencore ( nga 176) dhe 162 mastera
profesionale (nga 147), cikli III –të 93, nga te cilat 93 programe te doktoratures (nga te cilat 2 te reja) dhe 35 programe studime
specializimi afatgjate (ku jane 5 programe te reja)
Procedurat jane ne vijim per realizimin e procedurave per mbeshtetjen financiare te studente me burse per rreth 8000 studente , si dhe
SHA trajtimi I Studenteve ku jane akomuduar rreth 12 500 studente me subvencion buxhetor

E

Nr. I vleresimeve dhe
akreditimeve
nr konsulenca lokale dhe
nderkombetare

K

Vleresime dhe akreditime te IAL, per nje proces cilesor te sigurimit te cilesise
Përgatija e kuadrit ligjor dhe institucional për implementimin e reformës finaciare
në AL (formula e financimit, kredia studentore 2013-2015). Aktivitete te tjera te
CBA konsulente, konferenca, detyrime nga viti 2011 etj.

O

Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore dhe rikonstruksioneve ndertimore.

nr. Projekteve te dizenjuara

0

1

1 Plotesisht

L

Krijimi i laboratoreve te Informatikes IT, si rrjeti i telematik nderuniversitar.

nr. IAL perfitues

11

5

4

Pjesërisht

U realizua pjeserisht, eshte realizuar nje pjese e tvsh per projektin telematik

N

Krijimi laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik ne IAL
Krijimi laboratoreve kerkimore e shkencore me pajisje te standarteve
bashkohore.(CBA).
Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve si dhe persimin e standarteve ne
IAL
Reabilitimi i godinave ekzistuese per shtimin e kapaciteteve si dhe permiresimin
e standarteve te akomodimit ne IAL. zgjerimi i sistemit te IAL me drejtime te reja
studimi si dhe plotesimi i tre cikleve te studimit.

nr. laboratoreve te pajisur

10

5

4

Pjesërisht

Jane realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

nr. laboratoreve te pajisur

34

32

31

Pjesërisht

U realizuan thuajse te gjitha kontarat e lidhura, perjashtuar vetem nje procedure te U.Politeknik e cila nuk u realizua

nr. auditoreve te ndertuara

100

100

70

Pjesërisht

Jane celur fondet per objektet ne vazhdim nga FZHR 2011. Realizimi i tyre financiar eshte ne varesi te limiteve
mujore, ndersa jane te perfunduara si objekte.Pjesa tjeter jane fonde qe pritet te celen per objektet e vitit 2012 te

nr. auditoreve te
rehabilituara

25

25

12

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te FZHR 2012, ka qene nje financim I pjesshem I objekteve te miratuara nga KZHR 2012, eshte realizuar
plotesisht ne disa objekte dhe disa nuk arriten te realizojne procedurat e prokurimit e tre lidhin kontratat

K
I
J
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50

50

45 Plotesisht

6

6

6 Plotesisht

Procedurat jane ne vijim per realizimin e procedurave per akreditimin e IAL.
Procedurat jane ne vijim per realizimin e procedurave per percaktimin e procedurave per formulene finacimit te studenteve (Kredia
Studentore 2014).Konsulence Lokale per pergatitjen e akteve ligjore e nenligjore per IAL, , Konsulence nderkomb per pergatijen e
standardeve ne IAL sipas procesit te Bolonjes(Q.Thomson). Asistence per finalizimine planit te veprimit sipas Strategjise te arsimit te Larte
DAAD Gjermani. Pjesmarrje Konferenca "Per procesine Bolonjes. konferenca e me te mireve te viti 2010" etj. Eksperte per formulen e
Jane celur fondet nga FZHR 2012 dhe realizuar plotesisht

Emri
Koordinatori i GSBI

Firma
Data .28.01.2013

ANEKSI 13
Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2012 (3- mujor progresive)
Ministria Arsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiKerkimi Fondamental dhe Ekselence

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit

Njësia Matëse

Sasia vjetore e

Sasia vjetore e

Planifikuar

e rishikuar

Sasia 12 mujore
e Realizuar

Kerkues dhe shkencetare TE rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare & sudime
doktorature ne 15 universitet me te mira te botes, si programi BRAIN GAIN

Nr. Aktiviteteve

100

85

85 Plotesisht

B

Mbeshtetje per Projekte te Rendesise se vecante te mbeshtetura financiarisht nga
MASH.

Nr. Perfituesve

4

2

2 Plotesisht

C

Pjesmarrja e Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te
mbeshtetura financiarisht.(Programi kuader me Qeverine Italiane).

Nr. projekteve

3

12

Promovimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te
Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga
MASH
Programe Kerkimore Universitare dhe i Shkollave te larta dhe kerkues te rinj te
mbeshtetura financiarisht.

Nr. projekteve/ kerkuesve

E

F

Pjesmarrje me projekte te mbeshtetura financiarisht ne kuader te FP7.

Nr. projekteve

Nr. projekteve

01110
Realizimi

Plotesisht

A

D

11

Pjesërisht

Aspak

Komente
Fondi i Ekselencës i Qeverisë (gjatë vitit 2012 me fondin 1 milion Euro u mbështetën 65 studentë për stutime universitare jashtë vendit,
madje edhe në 15 universitetet më të mira të botës) dhe një sërë programesh mbështetësë të BE (Erasmus, Tempus, Marie Curie, Jean
Monnet, etj) si dhe të vendeve partnere (programet e bursave: Fulbright, DAAD, Aleanca Franceze, Programi i Austrise, Programi i Italisë,
dhe të disa vendeve të tjera në kuadër të marrëveshjeve dypalëshe) kanë krijuar të gjitha mundësitë për një kualifikim të shpejtë dhe
përfitim të përvojës internacionale aq të domosdoshme për përgatitjen e brezit të ri të profesoratit të vendit tonë në nivele dhe standarde të
krahasueshme me ato të vendeve të zhvilluara.Jane paguar detyrimet e vitit 2011 , per rreth 85 studente , si dhe , Jane vleresuar praktikat
aplikimit te "Fondit te Ekselences 2012 per rreth 150 aplikante. Per studentet qe ndjekin studimet ne 15 universitetet me te mira te botes,
studimet master si dhe studime ne doktorature dhe postdoktorature. Kane perfunduar vleresimet dhe lidhja e kontratave pritet finacimi i

0.0 Jane realizuar

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat,

5

5

2

Pjesërisht

Jane duke u realizuar procedurat,

2940

2940

512.0

Pjesërisht

Jane realizuar

1

1

1.0 Plotesisht

Ne zbatim te ligjin nr. 9866, datë 31.01.2008 ”Për ratifikimin memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe
Komunitetit Europian, për asocimin e Republikës së Shqipërisë në Programin e Shtatë Kuadër të Komunitetit Europian, për kërkimin,
zhvillimin teknollogjik dhe të veprimtarive të demostrimit 2007-2013”, janë paguar të dy transhet faturës të Commission Europeenne
nr.3241200013, datë 17.01.2012 me shumën e detyrimit të transhit të parë për vitin 2012 prej 874,773.18 Euro, si dhe faturës të
Commission Europeenne nr.3241206369, datë 11.06.2012 me shumën e detyrimit të transhit të dytë për vitin 2012 prej 888,156.29 Euro
(nga te ardhurat ribursimi i Zyres se KE ne Tirane.
Ne total per vitin 2012 jane paguar 1, 762,929.47 Euro
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