
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
KUVENDI 

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik 

Tiranë, 3.02.2021 

 

Lënda: Përgjigje kërkesës së bërë nga Dr.  Valbona Nathanaili, Drejtore, Fondacioni "Henrietta 

Leavitt"  

Drejtuar: Znj. Ejona Manjani, Kordinatore e grupeve të interesit. 

 

E nderuar Znj. Ejona, Komisioni shqyrtoi kërkesën e znj. Nathanaili.  

Me porosi të kryetarit te Komisionit, Zotit Ramazan Gjuzi, po ju percjell sqarimet si më poshtë: 

 

Pranë Komisionit keni përcjellur   kërkesën e bërë nga Dr.  Valbona Nathanaili, Drejtore, 

Fondacioni "Henrietta Leavitt" , për të marrë pjesë në një seancë dëgjimore në një nga seancat 

e Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, ku shprehet  shqetësimi  për 

“përjashtimin  e të diplomuarave  me Master Shkencor nga konkurimi për mësues në shkollat 

publike”. 

Për qartësimin e plotë të  kësaj kërkese, Komisioni në rrugë elektronike i është drejtuar Znj. Evis 

Kushi, Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.  

Znj. Evis Kushi, krahas çeshtjeve të tjera, sqaroi edhe këtë çështje, në mbledhjen e sotme, on-

line,  të Komisionit. 

Bashkëlidhur ju dërgojmë përgjigjen me shkrim të dhënë nga Znj. Evis Kushi, Ministre e 

Arsimit, Sportit dhe Rinisë. 

-“ Përjashtimi i te diplomuarve me Master Shkencor nga konkurrimi për mësues ne 

shkollat publike” 

 

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, me vënien në dijeni, në rrugë elektronike, mbi seancën 

dëgjimore  që do të zhvillohet pranë Komisionit për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, 

lidhur me diskutimin me temë: “Përjashtimi i të diplomuarve me “Master i Shkencave” nga 

konkurrimi për mësues në shkollat publike”, ju bën me dije sa më poshtë vijon: 



 

Formimi profesional i mësuesve është i parashikuar në nenin 57 të ligjit nr. 69/2012, “Për 

sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në nenin 83 të 

ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë”.  

Në nenin 57 të ligjit nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e 

Shqipërisë”, të ndryshuar, parashikohet se: 

 

    “1.  Mësuesi për arsimin parashkollor duhet të ketë fituar diplomën e ciklit të parë 

"Bachelor", që formon mësues të arsimit parashkollor. 

2.  Mësuesi për arsimin fillor duhet të ketë fituar diplomën e ciklit të parë "Bachelor" dhe 

diplomë të ciklit të dytë "Master Profesional", që formon mësues të arsimit fillor, ose 

diplomë për arsimin fillor të ish-instituteve të larta pedagogjike. 

3.   Mësuesi për arsimin e mesëm të ulët dhe për arsimin e mesëm të lartë duhet të ketë 

fituar diplomën e ciklit të parë "Bachelor" në fushën/lëndët e arsimit të mesëm të ulët dhe 

të arsimit të mesëm të lartë dhe diplomën e ciklit të dytë "Master" me 120 ECTS në 

fushën e mësuesisë, që lidhet me programin e studimit të ciklit të parë...” 

 

Ky formulim në ligj është në sinkron me frymën e ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, lidhur me 

programet e studimit në fushën e mësuesisë, në nenin 83 të të cilit parashikohet se: 

 

“…2. Programet e studimit për formimin e mësuesve të arsimit të mesëm të ulët dhe të lartë 

organizohen si programe të ciklit të dytë të studimeve “Master”, me 120 kredite, sipas fushave 

përkatëse të formimit.  

3. Programet e ciklit të dytë të studimit në fushën e mësuesisë duhet të përmbajnë 25 për qind të 

krediteve në shërbim të formimit të përgjithshëm psiko-pedagogjik.”. 

 

Ndërkohë në bazë të nenit 4 të ligjit nr.10 171, datë 22.10.2009 “Për profesionet e rregulluara në 

republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se: 

c) "Dokument zyrtar i formimit apo kualifikimit profesional" është diploma, certifikata ose 

dëftesa, lëshuar nga autoriteti kompetent, në përputhje me rregullat dhe procedurat e 

parashikuara nga legjislacioni në fuqi, që certifikon përfundimin e suksesshëm të një formimi 

apo kualifikimi profesional, të zhvilluar brenda apo jashtë territorit të Republikës së 

Shqipërisë. 

Gjithashtu neni 7 i këtij ligji përcakton se:  

Personi, që kërkon të ushtrojë një profesion të rregulluar, duhet të ketë përfunduar programin 

përkatës të akredituar të studimit dhe/ose kualifikime profesionale në atë profesion, të cilat 

vërtetohen me dokumente zyrtare, të lëshuara brenda ose jashtë vendit dhe të njohura në 

Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

Aktualisht të diplomuarit që kanë ndjekur programe studimi të ciklit të dytë “Master i 

Shkencave” në “Mësuesi” dhe janë pajisur me diplomën përkatëse “Master i Shkencave” në 

“Mësuesi” në fushën e arsimimit të kryer, fakt që nënkupton që në kurrikulën mësimore të kryer 

gjatë studimeve të tyre, kanë zhvilluar edhe lëndë të formimit psiko-pedagogjik, në ciklin e 

dytë të studimeve, sigurisht që nuk përjashtohen nga konkurrimi për dhënien e provimit të 

shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit.  

 

Por, nga ana tjetër, duhet sqaruar se programet e studimit “Master i shkencave” pajisin të 

diplomuarit me njohuri të thelluara teorike, si dhe me aftësim për kërkim shkencor në një fushë 

të caktuar dhe nëse këto programe nuk janë kryer në fushën e mësuesisë, gjatë të cilave të 

jenë kryer lëndë të formimit psiko-pedagogjik, këta të diplomuar përjashtohen nga 

konkurrimi për dhënien e provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, pasi 

përmbajtja kurrikulare e zhvilluar gjatë programit të studimit të kryer nga ana e tyre, nuk 

ka patur në fokus formimin e tyre profesional si mësues, por pajisjen e të diplomuarit me 

njohuri të thelluara teorike dhe aftësim për kërkim shkencor.   

 

P.sh. Nëse një shtetas ka përfunduar studimet në “Master i Shkencave” në “Kimi”, duke u pajisur 

me diplomën përkatëse me këtë emërtim, pra për fushën e arsimit të kryer në “Kimi”, ai nuk 

mund të jetë kandidat për dhënien e provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit, 

pasi studimet e kryera nga ana e tij nuk janë në fushën e mësuesisë dhe ai nuk ka zhvilluar lëndë 

të formimit psiko-pedagogjik, që janë të detyrueshme për formimin profesional të një mësuesi.  

 

Por nëse një shtetas ka përfunduar studimet dhe është pajisur me diplomën përkatëse në “Master 

i Shkencave” në fushën e arsimimit “Mësuesi për arsimin e mesëm të lartë (AML)” në “Kimi”, 

ky shtetas me diplomën e fituar, ka të drejtë të marrë pjesë në provimin e shtetit në fushën e 

formimit të tij, në këtë rast në mësuesi, pas kryerjes me sukses të praktikës profesionale, pasi në 

kurrikulën e zhvilluar gjatë ndjekjes së studimeve të larta, ai ka marrë formimin e duhur për 

mësuesi, siç rezulton edhe në emërtimin e diplomës përkatëse. 

 

Në konkluzion sqarojmë se në bazë të kuadrit të mësipërm ligjor në fuqi, kandidati për dhënien e 

provimit të shtetit në profesionin e rregulluar të mësuesit në mënyrë kumulative, të plotësojë 

këto kusht:  

1. të ketë fituar diplomën e ciklit të parë “Bachelor” në fushën/lëndët e arsimit të mesëm të ulët 

dhe të arsimit të mesëm të lartë ; 

2. diplomën e ciklit të dytë “Master” me 120 ECTS në fushën e mësuesisë; 

3. kryer me sukses praktikën profesionale. 

 

 

 


