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ANEKSI 1 

 

UDHËZIM I PËRBASHKËT 

PËR KRITERET E VEÇANTA NË HARTIMIN E STRUKTURAVE 

NjTIK  DHE PËR MËNYRËN E BASHKËPUNIMIT DHE 

BASHKËRENDIMIT TË PUNËS NË KËTO NJËSI 

 

1. TË PËRGJITHSHME 

Ky dokument është hartuar në zbatim të pikës 4 të VKM nr. 778 dt. 7.11.2012 

“Për miratimin e standardeve të përgjithshme, minimale, të personelit NJTIK 

për strukturimin organizativ të Njësive të Teknologjisë së Informacinit e të 

Komunikimit” (në vijim VKM nr.778/2012) dhe përbën një udhëzues për 

kriteret e veçanta në hartimin e  strukturave të njësive të Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit (NjTIK) dhe për mënyrën e bashkëpunimit e të 

bashkërendimit të punës në këto  njësi. 

2. QËLLIMI I UDHËZIMIT 

Qëllimi i këtij dokumenti është përcaktimi i kritereve që çojnë në hartimin e 

strukturave të përshtatshme NjTIK, efikase dhe efektive në përmbushjen e 

detyrave dhe të misionit të veçantë të institucionit ku operojnë si dhe, në 

realizimin e programit të qeverisë “Shqipëria Dixhitale”.  

 

3. RËNDËSIA E STRUKTURËS NJTIK NË INSTITUCION 

 

Struktura organizative e njësive TIK duhet t’i shërbejë misionit të institucionit 

dhe strategjisë së tij. Struktura NjTIK ndërtohet bazuar në një analizë dhe 

arsyetim të qartë të situatës ekzistuese si dhe, planifikimeve për zhvillim të 

pasqyruara në politikat sektoriale dhe strategjinë ndërsektoriale. 

 

Duke qenë se fusha e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit është 

vazhdimisht në ndryshim dhe në zhvillim, strukturat e Njësive TIK brenda çdo 

institucioni duhet të rishikohen dhe të përshtaten me këto ndryshime duke i vënë 

ato në shërbim të përmbushjes së misionit dhe strategjisë së institucionit.  

 

4. PROJEKTIMI I STRUKTURËS NJTIK 
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Struktura organizative e njësive TIK, nuk duhet parë si një tabelë e thjeshtë e 

strukturave dhe pozicioneve të tyre, por një strukturë e dizenjuar dhe e menduar 

mirë me proceset e punës, standardet dhe përvojën.  

 

Projektimi i strukturës së NjTIK duhet të synojë përmbushjen e objektivave të 

mëposhtme: 

 

a. Zgjidhjen e problemeve që rezultojnë nga struktura joefikase dhe 

optimizimin e performancës; 

b. Shtrirjen në drejtime të reja strategjike të njësisë organizative TIK; 

c. Përcaktimin e qartë të hierarkisë, shpërndarjes së punës dhe 

përgjegjësive; 

d. Përdorim efikas të procedurave të parashikuara. 

 

5. GRUPIMI I FUNKSIONEVE NJTIK 

 

Duke u bazuar në metodologjinë e  “European e-Competence Framework (e-

CF)” janë identifikuar  gjashtë grupe, seksione me detyra tipike në marrëdhëniet 

e punës ndërmjet 21 funksioneve TIK të miratuara me VKM nr. 778/2012.  

 

Lidhja e funksioneve TIK me grupet përkatëse është si më poshtë: 

 

1. Menaxhimi i Sistemeve të TIK : përfshin ose lidhet me 3 funksione:   

a. Drejtues i Njësisë të Teknologjisë së Informacionit (CIO),  

b. Përgjegjës për TIK,  

c. Përgjegjës për proceset TIK.  

2. Menaxhimi Teknik: përfshin ose lidhet me 4 funksione: 

a. Auditues / Përgjëgjës Cilësie,  

b. Përgjegjës i Sigurisë së TIK-ut,  

c. Drejtues Projekti,  

d. Specialist për Shërbimet dhe Helpdesk; 

3. Projektimi i Sistemeve: përfshin ose lidhet me 3 funksione:  

a. Analist i Proceseve,   

b. Analist Sistemi,  

c. Arkitekt Sistemi. 

4. Zhvillimi: përfshin ose lidhet me 2 funksione: 

a. Zhvillues Aplikimesh,  

b. Specialist testimi. 

5. Shërbimi dhe Funksionimi: përfshin ose lidhet me 6 funksione: 

a. Specialist i Bazës së të Dhënave,  

b. Administratori i Sistemeve,  

c. Specialist i Rrjetit, Specialist Teknik,  

d. Specialist për Sherbimet dhe Helpdesk, 
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e. Specialist për Helpdesk. 

6. Mbështetësit: përfshin ose lidhet me 3 funksione:  

a. Konsulent i TIK-ut,  

b. Trajnues i TIK-ut,  

c. Specialist i Sigurisë të TIK 

 

 

6. MARRËDHËNIET E BASHKËPUNIMIT, BASHKËRENDIMIT TË 

FUNKSIONEVE NJTIK 

 

Funksionet e TIK janë te ndërlidhur me njera tjetrën, ato nuk duhen parë si të 

pavarura. Marrëdhëniet dhe lidhjet midis tyre janë komponentë bazë të një 

procesi TIK. Ka shumë procese të ndryshme dhe struktura organizative të 

zbatuara për TIK p.sh. me varësi hiearkike, horizontale, fleksibël etj. Kjo çon në 

atë që marrëdhëniet ndërmjet roleve ndryshojnë në përputhje me mjedisin në të 

cilin ato operojnë ose perspektivën nga e cila ato shikohen.  

 

Pavarësisht nga kjo, në të gjitha rastet kemi të përbashkët që: 

 

 çdo shërbim IT që ofrohet nga institucioni nënkupton projektimin, 

zhvillimin, implementimin dhe funksionimin e sistemeve kompjuterikeve 

dhe aplikimeve. 

 

 çdo shërbim IT ka në përdorim një sistem IT që është bashkësia e 

pajisjeve hardware, software, konfigurimeve, të dhënave dhe e veprimeve 

të përdoruesve. 

 

 shërbimi IT dhe sistemi IT është në qënder të çdo procedure, organigrame 

dhe vendosjeje të funksioneve IT. 

 

Mbi bazën e këtyre karakteristikave të përbashkëta në diagramën e mëposhtme 

jepet skematikisht marrëdhënia ndërmjet disa funksioneve të vendosura në një 

strukturë TIK. Shigjeta tregon drejtimin e një procesi TIK nga projektimi deri 

tek operimi ose vënia në funksionim. 
` 
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Figura 1- Skema e marrëdhënieve të funksioneve TIK në proceset TIK 
 

 

7. NDËRTIMI I NJË STRUKTURE TË NJTIK 

 

Procesi i ndërtimit të strukturës së Njësive TIK duhet të kalojë në fazat e 

mëposhtme: 

 Vlerësimi i nevojës për ristrukturim mbi bazën e problemeve të shfaqura: 

• A janë shërbimet IT në nivelin e kërkuar, të synuar 

• A i përgjigjet struktura NjTIK kërkesave teknike dhe cilësore 

• A kemi nivelin e duhur profesional etj. 

 Mbledhja e fakteve dhe analizimi i faktorëve kritikë nga pikëpamja 

sasiore dhe cilësore e situatës mbi: 

• Organizimin e proceseve të punës, kohën mesatare të përgjigjes për 

proceset e ndryshme, ngarkesën e punës në rolet, funksionet e 

ndryshme të strukturës, stadin e zhvillimit të NjTIK: në fillim, në 

zhvillim apo maturim etj.  

 Propozimi, përshtatja e strukturës së re dhe vendimmarrja strategjike për 

mënyrën sesi NjTIK do të vazhdojë funksionimin për një mbarëvajtje të 

proceseve dhe zgjidhjen efiksase të problemeve. 
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Struktura organizative udhëzohet të ndërtohet mbi bazën e ndarjes në seksione, 

role, dhe funksionet IT që të lidhura së bashku në pikëpamje hierarkike do të 

paraqiteshin si më poshtë:  

 

                                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Përbërësit e Strukturës Organizative 

 

Ndërtimi i strukturës organizative dhe përcaktimi i seksioneve bëhet mbi bazën 

e ndërtimit llogjik dhe cilësor të proceseve dhe sipas specifikave të institucionit. 

Përcaktimi i titujve për seksionet dhe rolet për seksione bëhet mbi bazën e 

kritereve sasiore dhe bazuar në vlerësime për kërkesat sasiore si psh ngarkesa e 

punës. Përcaktimi i funksioneve për çdo rol udhëzohet të bëhet mbi bazën e 

eksperiencave të zhvilluara më parë dhe specifikave të çdo funksioni të 

përcaktuar në seksionin e fundit të këtij dokumenti.  

 

Përsa i përket shtrirjes së strukturës ajo duhet të synojë mbulimin: 

  

- vetëm të shërbimeve ekzistuese (nëse institucioni nuk ka plane të 

menjëhershme për zgjerimin e shërbimeve TIK)   

 

- shërbimet ekzistuese dhe ato të planifikuara për t’u zhvilluar në rastet 

kur zhvillimi i tyre është planifikuar në periudhën afatshkurtër, 

afatmesme në strategjinë, programet e zhvillimit të institucionit. 

 

Qasja e rekomanduar është që struktura NjTIK të ketë fleksibilitetin për t’i 

mbuluar, ose për t’iu përgjigjur si shërbimeve ekzistuese dhe atyre të reja. Kjo 

do t’i shërbente procesit të zhvillimit të shërbimeve të reja dhe qëndrueshmërisë 

Struktura Organizative 

Seksionet 

Titulli për çdo seksion 

Rolet për çdo Titull 

Funksione për çdo rol 



faqe 6 nga 24 

 

së strukturës NjTIK. Një model se si mund të ndërtohej, përshtatej struktura 

NjTIK për mbështetjen e shërbimeve ekzistuese dhe shërbimeve të reja jepet më 

poshtë.    
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Figura 3 – Përshtatja e Strukturës për  mbulimin e shërbimeve të reja 

 

Ndërtimi i strukturës së përshtatshme për NjTIK të institucionit, mund të 

fillohet gjithashtu duke u nisur nga një skemë organizative gjithëpërfshirëse dhe 

komplekse. Nga kjo skemë e paracaktuar kalohet në përshtatjen e saj duke hequr 

seksione, duke i kombinuar ato, apo me riemërtimin e tyre sipas modelit dhe 

procesit specifik të punës, duke marrë në konsideratë funksionet IT të 

përcaktuara. Përfundimi i këtij opsioni do ishte një skemë e përshtatur,  

optimale për njësinë TIK të institucionit dhe që përmbush si duhet misionin e 

tij. Në vijim paraqitet një strukturë e përgjithshme që udhëzohet si model i 

përgjithshëm që do përfshinte të 21 funksionet e përcaktuara në VKM 

778/2012: 
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Figura 4 – Skema e përgjithshme për ndërtimin e strukturës NjTIK 
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8. PËRSHTATJA E STRUKTURAVE NJTIK ME ORGANIZIMIN E 

PËRGJITHSHËM TË INSTITUCIONIT  

 

 

Përshtatja e strukturave NJTIK me organizimin e përgjithshëm të institucionit, 

do të bëhet në përputhje me përcaktimet në legjislacionin në fuqi për ndërtimin 

e strukturave dhe organikave, e konkretisht në Ligjin nr. 90/2012, “Për 

organzimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” dhe në Vendimin nr. 

474, datë 16/06/2011, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e standarteve 

e të procedurës që duhet të ndiqet gjatë hartimit dhe miratimit të strukturave 

organizative të institucioneve të administratës publike”.  

 

Parimi bazë mbi të cilin do bëhet përshtatja e strukturave NJTIK me 

organizimin e përgjithshëm të institucionit është garantimi i administrimit dhe 

ndërveprimi i Sistemeve të Informacionit të ndërtuara në strukturat përbërëse të 

ministrisë në mënyrë që të gjitha funksionet e kërkuara në zinxhirin e proceseve, 

të jenë të dallueshme, të ndërlidhura me zinxhirin e proceseve brenda një 

seksioni dhe në marrëdhënie me seksionet e tjera në një strukturë komplekse.   

 

 

9. KRITERET E VECANTA TË FUNKSIONEVE NJTIK 

 

Nisur nga rëndësia kritike që kanë sot dhe në të ardhmen Sistemet Informatike 

në zhvillimin e Shoqërisë Dixhitale, më poshtë jepen kriteret e veçanta  për 

funksionet e përcaktuara sipas VKM nr. 778/2012.  

 
1. DREJTORI I NJËSISË SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT (CIO) 

 

 

Kriteret e veçanta për Drejtorin e Njësisë së Teknologjisë së Informacionit (CIO) 

 
 

 

Edukimi  

Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri elektronike, 

inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, informatikë 

ekonomike dhe fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë ose në studime ekonomike, administrim biznesi, 

proçese të inxhinieringut, administratën publike, programe dhe zhvillime 

kompjuterike, sistemet e informacionit etj. 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe detyrave 

funksionale, përmes eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të 

fituara. Konsiderohet që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e 

detyrave cilido që ka një eksperience punë të paktën pesë vjeçare në 

pozicionin e Drejtuesit të Njësisë të TI ose në pozicione të njëvlefshme. 

Detyrat  Përgjigjet për planifikimin strategjik të të gjithë proçeseve, për 
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mbarëvajtjen dhe zhvillimin e sistemeve TIK të institucionit në 

përputhje me objektivat e SKZHI-së, strategjinë kombëtare për 

zhvillimin e TIK dhe strategjitë sektoriale të institucionit. 

 

 Merr pjesë në vendimarrjet strategjike për zhvillimin e sektorit dhe 

propozon programe zhvillimi në përmbushje të objektivave strategjike 

të institucionit. 

 

 Planifikimin e burimeve njerëzore dhe teknologjike për të mbajtur SI, 

operacionale, për t’ju përgjigjur nevojave të brendshme të institucionit 

dhe marrësve të shërbimeve. 

 

 Përcaktimin, përditësimin dhe ndjekjen e implementimit të objektivave 

dhe programeve në linjë me Strategjinë e Institucionit dhe të TI. 

 

 Në bashkëpunim me strukturat vendimmarrëse të NJTIK, përcakton 

indikatorët kyç të performancave për kontrollimin e realizimit të 

objektivave të strategjisë, shërbimeve dhe buxhetit. 

 

 Përcakton dhe vlerëson partneritete për përmbushjen e ofrimit të 

shërbimeve për të tretët, nëpërmjet zgjedhjes së infrastrukturës 

(hardware-software) përcaktimin e balancës midis zgjidhjeve “in 

house” apo “outsource” mbi bazën e vlerësimit të burimeve të 

institucionit. 

 

 Miraton proçedurat, politikat, planet, propozimet e paraqitura nga 

strukturat e varësisë së NJTIK sipas profileve përkatëse. 

 

 Kontrollon që proçedurat TI për sigurinë për çdo komponent janë në 

linjë me strategjinë e menaxhimit të rriskut të institucionit. 

 

 Kontrollon që dizenjimi dhe përmirësimi i proçeseve TI, janë në 

përputhje me standartet e fundit të teknologjisë. 

 

 Inicion studime për shtrirjen dhe zhvillimin në të ardhmen të SI, për të 

paraprirë sa më mirë zhvillimet afatmesme të institucionit ku ai është 

përgjegjës. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 5 vjet eskperiencë pune në menaxhim nga të cilat të 

paktën tre vjet eksperiencë në administratën publike.  

Të tjera Të tregojë aftësi të mira organizative dhe drejtuese, komunikimi dhe pune 

në grup. 

 

 

2. ADMINISTRATORI I SISTEMIT 

 
Kriteret e veçanta per Administratorin e Sistemit 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit 

për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 
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informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të 

ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë ose në studime ekonomike, administrim 

biznesi, proçese të inxhinieringut, administratën publike, programe 

dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e informacionit  etj 

 

Njohuri të  nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të administratorit të sistemit, përmes 

eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të fituara. 

Konsiderohet që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e 

detyrave cilido që ka një eksperiencë pune të paktën pesë vjet në 

fushën e TI nga të cilat dy vjet në administrim e sistemeve. 

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Mbajtjen e sistemit në gjendje funksionale 24 /7. 

 Analizimin dhe monitorimin e log-eve të sistemit për 

identifikimin e rriskut dhe të nevojës për përmirësimin e 

performancës. 

 Auditimin periodik të komponenteve të sistemit.  

 Backup-in e sistemit në zbatim të politikave të institucionit. 

 Mbajtjen e përditësuar të programeve që janë pjesë e sistemit. 

 Instalimin dhe konfigurimin e komponenteve hardware dhe 

software. 

 Mirëmbajtjen e përdoruesve me të drejta administrative në 

sistem, (shtim, heqje, ndryshime). 

 Krijimin e një “blog-u” me mundësinë e pyetje –përgjigjeve, 

Q&A, për të gjitha pyetjet teknike dhe problemet. 

 Ndjekjen e proçedurave të sigurisë së sistemit në bashkëpunim 

me përgjegjësin e sigurisë. 

 Dokumentimin e komponenteve të sistemit dhe të proçedurave. 

 Bashkëpunon për përcaktimin e proçedurave dhe indikatorëve 

kyç të performancës për sistemin në zbatim të strategjisë së 

institucionit. 

Eksperienca Kërkohet të paktën pesë vjet eksperiencë në fushën e TI nga të cilat 

dy vjet në administrim e sistemeve. 

Të tjera Të tregojë aftësi të mira komunikimi dhe pune në grup. Duhet të 

jetë i hapur për integrimin e teknologjive të reja  

 

3. KONSULENTI I TIK-UT 

 

Kriteret e veçanta për Konsulentin e TIK-ut 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri elektronike, 

inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, informatikë 

ekonomike, dhe në fusha të tjera të ngjashme (Preferohet PHD). 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë ose në studime ekonomike, administrim biznesi, 

proçese të inxhinieringut, administratën publike, programe dhe zhvillime 

kompjuterike, sistemet e informacionit etj. Kualifikimi me çertifikata të 

njohura në fushën e zhvillimit të SI. 

 Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe detyrave 
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Njohuri të  

nevojshme 

funksionale, të konsulentit të TIK-ut përmes eksperiencës në punë dhe 

arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron njohuritë e 

nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një eksperiencë pune të 

paktën 5 vjeçare në administrimin, projektimin, zhvillimin e sistemeve  ose 

në pozicione të njëvlefshme. 

Detyrat 

 Ofron këshilla për optimizimin e përdorimit të mjeteve dhe sistemeve 

ekzistuese të informacionit. 

 Ofron këshilla në planifikimin strategjik, sigurinë e sistemeve etj. 

 Rritjen e ndërgjegjësimit ndaj inovacionit në TI dhe vlerat e saj 

potenciale për institucionin.  

 Jep rekomandime rreth zhvillimit dhe implementimit të projekteve të 

institucionit dhe zgjidhjeve softwerike. 

 Merr pjesë në hartimin e kërkesave të përgjithshme të projektit.  

 Merr pjesë në vlerësimin dhe përzgjedhjen e zgjidhjeve TIK. 

 Ndjek zhvillimet teknologjike dhe këshillon për mënyrat e adoptimit të 

tyre në institucion, si dhe analizon impaktin e implementimit të tyre. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 5 vjet eksperienë pune në administrimin, projektimin, 

zhvillimin e sistemeve  ose në pozicione të njëvlefshme.  

Te tjera Aftësi të mira komunikimi, punë në grup. 

 

 

4. ARKITEKT SISTEMI 

 

Kriteret e veçanta për Arkitekt Sistemi 

 
Edukimi  

 

Master shkencor ose profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas 

legjislacionit për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, 

inxhinieri elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 

informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të biznesit 

të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e informacionit etj. 

Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në fushën e zhvillimit të 

SI.  

 

Njohuri të nevojshme 

Kërkohen aftësi te demostruara për përmbushjen e misionit dhe detyrave 

funksionale të arkitektit të sistemit, përmes eksperiencës në punë dhe 

arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron njohuritë e 

nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një eksperiencë pune të 

paktën  5 vjet në administrimin, projektimin, zhvillimin e sistemeve  ose në 

pozicione të njëvlefshme. 

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Ndërveprimin me të gjithë aktorët e tjerë, me qëllim përcaktimin e 

nevojave aktuale dhe në të ardhmen te insitucionit. 

 Gjenerimin e kërkesave të nivelit të lartë, bazuar në nevojat e 

përdoruesit, kostot dhe afatet. 

 Kryerjen e analizave kosto-përfitim për të përcaktuar nëse kërkesat janë 

përmbushur më së miri nga funksionet manuale, programet 

kompjuterike dhe pajisjet kompjuterike 

 Bashkëpunimin me specialistë të fushave përkatëse për realizimin e 

objektivave të projektit.  
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 Siguron që në fazën e dorëzimit të jenë përmbushur të gjitha objektivat. 

 Dokumentimin e çdo proçesi dhe komponenti të segmentuar apo të  

plotë. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 5 vjet eksperiencë pune në implementim dhe zhvillimin 

e arkitekturave të sistemeve IT. 

Të tjera Aftësi të mira komunikimi, pune në grup, organizative, etj. 

 

 

5. DREJTUES PROJEKTI 

 

Kriteret e veçanta për Drejtuesin e Projektit 

 
Edukimi  Master shkencor ose profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas 

legjislacionit për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, 

inxhinieri elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 

informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 

Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në fushën e zhvillimit 

të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të drejtuesit të projektit përmes eksperiencës në 

punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperiencë pune të paktën pesë vjet në fushën e TI nga të cilat 2 vjet 

në menaxhimin e burimeve TI.  

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Organizimin e burimeve njerëzore, teknike dhe materiale sipas 

kërkesave dhe detyrave të projektit. 

 Vlerësimin dhe menaxhimin e rriskut në realizimin e projektit. 

 Siguron përmbushjen e objektivave dhe standardeve. 

 Me anë të teknologjive TI ndjek ecurinë e projektit për burimet 

njerëzore dhe financiare. 

 Përcakton proçedurat e monitorimit dhe vlerësimit me anë të 

indikatorëve kyç të performances. 

 Siguron ecurinë e projektit sipas planit me nënkontraktorët. 

 Ruan balancën e tri komponentëve cilësi, kohë dhe kosto. 

 Ndjek realizimin financiar, pagesat dhe faturat në bashkëpunim me 

strukturën përkatëse të financës së institucionit. 

 Dokumentimin e detajuar të ecurisë dhe realizimit të proçeseve. 

Eksperienca Kërkohet të paktën pesë vjet në fushën e TI nga të cilat 2 vjet në 

menaxhimin e burimeve TI (financiare, njerëzore, teknike). 

Të tjera Aftësi të mira drejtuese, organizative, komunikuese dhe pune në grup. 

Aftësi për të realizuar detyrat nën presionin e kohës me korrektesë. 

 

 

6. AUDITUES/PËRGJEGJËS CILËSIE 
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Kriteret e veçanta për Audituesin/Përgjegjësin e cilësisë 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat shkenca kompjuterike, inxhinieri elektronike, 

inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, informatikë 

ekonomike, dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 

Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në fushën e zhvillimit 

të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të audituesit/përgjegjësit të cilësisë të SI përmes 

eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet 

që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që 

ka një eksperience pune të paktën 5 vjet në fushen e TI nga te cilat 2 

vjet në auditim. Kërkohen njohuri të standardeve të TI dhe të treguesve 

të performancës, KPI, si dhe ose kualifikime me çertifikata të njohura 

në fushën e zhvillimit të SI. 

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të politikave të cilësisë së TIK. 

 Organizimin dhe ofrimin e trajnimeve në lidhje me cilësinë. 

 Vënien në dispozicion të Menaxherëve të TIK të indikatorëve kyç 

të performancës (KPI). 

 Realizimin e auditeve/kontrolleve periodike të cilësisë. 

 Organizimin e sondazheve mbi kënaqësinë e marrjes së shërbimit. 

 Asistimin e anëtarëve të grupit të punës në hartimin dhe zbatimin e 

planeve të cilësisë së projektit. 

Eksperienca Kërkohet të paktën pesë vjet eksperiencë pune në fushen e TI nga të 

cilat 2 vjet në ekspertizën e kërkuar. 

Të tjera Njohje të mira të legjislacionit për TIK, mbrojtjen e të dhënave 

personale, procedurat e auditimit etj. 

 

 

7. PËRGJEGJËS PËR PROÇESET TIK 

 

Kriteret e veçanta për Përgjegjës për proçeset TIK 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 

Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në fushën e zhvillimit 

të SI.  

 

Njohuri të  

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të përgjegjësit te proçeseve TIK përmes 
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nevojshme eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet 

që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido 

që ka një eksperience pune të paktën pesë vjet në fushën e TI nga të 

cilat 2 vjet në procedurat e funksionimit të sistemeve të informacionit, 

të proçeseve të punës në sistemin e informacionit,  administrimin, 

projektimin dhe funksionimin e tyre.   

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Mbarëvajtjen e proçeseve të punës në sistemin e TI. 

 Menaxhimin dhe implementimin e projekteve të reja. 

 Propozimin e ndryshimeve të nevojshme në proçeset e biznesit me 

qëllim: rritjen e efektivitetit, mirëmenaxhimin e burimeve 

njerëzore, teknike dhe materiale. 

 Bashkëpunon me strukturat e tjera për identifikimin e 

problematikave në proçeset e biznesit të kompanisë dhe propozon 

zgjidhjen e tyre. 

 Merr pjesë në hartimin e marrëveshjes së SLA-së. 

Eksperienca Kërkohet të paktën pesë vjet eksperiencë pune në fushën e TI nga të 

cilat 2 vjet në ekspertizën e kërkuar.  

Të tjera Aftësi të mira komunikimi, organizimi, pune në grup. 

 

 

8. PËRGJEGJËSI I SIGURISË SË TIK-UT 

 

Kriteret e veçanta për Përgjegjës i sigurisë TIK-ut 

 
 

Edukimi  

Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushën e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të përgjegjësit të sigurisë TIK përmes 

eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet 

që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido 

që ka një eksperiencë pune të paktën pesë vjet në fushën e TI nga të 

cilat 2 vjet për sigurinë e sistemeve të informacionit. 

Detyrat 

 Merr pjesë në shqyrtimin, zhvillimin e dokumentacionit, testimin 

periodik dhe rishikimin e proçedurave të vazhdimësisë së biznesit, 

"businness continuity" dhe “disaster recovery plan". 

 Zhvillon trajnime për çështjet e sigurisë.  

 Zhvillon politikat e sigurisë TI në bashkëpunim me administratorët 

e sistemeve dhe CIO për vlerësimin e rrisqeve të sigurisë.  

 Kryen auditime të sigurisë për të monitoruar përputhshmërinë me 

standartet e Institucionit. 

 Monitoron dhe siguron që politikat dhe proçedurat në lidhje me 

saktësinë, konfidencialitetin, integritetin dhe sigurinë janë ndjekur 
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nga personeli.  

 Bashkëpunon me specialistët e ngarkuar për sigurinë e 

komponentëve të NJTIK. 

 Dokumentimi i çdo rasti të caktuar si incident i prekjes së sigurisë.  

 Siguron funksionimin e sistemit në përputhje me aktet ligjore në 

fuqi për sigurinë komjuterike, si dhe rregulloret përkatëse të 

nxjerra nga autoritetet kompetente si DSIK, ALCIRT, etj. 

Eksperienca Kërkohet të paktën pesë vjet eksperiencë pune në fushën e TI nga të 

cilat 2 vjet në sigurinë e sistemeve te informacionit. 

Të tjera Njohuri të mira të kërkesave ligjore për sigurinë kompjuterike, të 

komunikimeve elektronike, mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

9. PËRGJEGJËSI I TIK-UT 

 

Kriteret e veçanta për Përgjegjës i TIK-ut 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit  etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushën e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të përgjegjësit të TIK përmes eksperiencës në 

punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 5 vjet në sistemet e teknologjise së 

informacionit dhe komunikimit, në administrimin, projektimin dhe 

funksionimin e tyre. Kërkohen njohuri të standardeve të TI dhe të 

treguesve të performancës, KPI.  

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Mbarëvajtjen e punës në sistemin e TIK. 

 Menaxhimin e burimeve. 

 Propozimin e ndryshimeve të nevojshme me zhvillimin 

teknologjik. 

 Planifikimin e buxhetit.  

 Bashkëpunon me strukturat e tjera për identifikimin e 

problematikave në proçeset e biznesit të kompanisë dhe propozon 

zgjidhjen e tyre. 

 Merr pjesë në hartimin e marrëveshjes së SLA-së. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 5 vjet eksperiencë pune në sistemet e TIK. 

Te tjera Aftesi të mira drejtuese, organizative dhe pune në grup. 

 

10.PËRGJEGJËSI PËR SHËRBIMET DHE HELPDESK 

 

Kriteret e veçanta për Përgjegjësin për Shërbimet dhe Helpdesk 
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Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushen e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të përgjegjësit për shërbimet dhe helpdesk. 

Konsiderohet që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e 

detyrave cilido që ka një eksperience pune të paktën 5 vjet në fushën e 

TI.  

Detyrat 

 Siguron asistencë teknike dhe mbështetje për pyetje dhe çështjet që 

lidhen me sistemet kompjuterike, software dhe hardware. 

 Mbikqyr përmbushjen e kontratave  si SLA-të dhe ecurinë e KPI-

ve. 

 Menaxhon liçensat software për aplikacionet fundore. 

 Mbikqyr stafin teknik dhe helpdesk ne zgjidhjen e çështjeve të 

ngritura. 

 Krijimi i proçedurave standarte për proçeset helpdesk. 

 Ndjek punën me klientët për të siguruar që çështja është zgjidhur. 

 Harton raporte të detajuara për incidentet dhe problemet e ngritura. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 5 vjet eksperiencë pune në fushen e TI. 

Të tjera Aftësi të mira komunikimi, organizative, drejtuese, pune në grup. 

 

11. ANALIST I PROÇESEVE 

 

Kriteret e veçanta për Analistin  e Proçeseve 

 
Edukimi  Master shkencor ose profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas 

legjislacionit për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, 

inxhinieri elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 

informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të 

ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushën e analizës së proçesve TIK dhe të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demonstruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të analistit te proçeseve përmes eksperiencës në 

punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 3 vjet në proçeset e sistemeve te 

teknologjise së informacionit dhe komunikimit, në administrimin, 

projektimin dhe funksionimin e tyre. Kërkohen njohuri të standardeve 

të TI dhe të treguesve të performancës, KPI. 

Detyrat 
 Në bashkëpunim me përgjegjësin e proçeseve TIK analizon 

proçeset e punës së institucionit dhe i krahason ato me standardet 
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dhe praktikat më të mira të vendeve të zhvilluara. 

 Kontribuon në hartimin e planeve strategjike të institucionit. 

 Identifikon fushat në të cilat është e nevojshme që të përmiresohen 

proçeset e punës nëpërmjet zgjidhjeve TIK, në përputhje me 

strategjinë TIK.  

 Në bashkëpunim me Drejtuesin e Projektit dhe Përgjegjësin e 

proceseve TIK, harton metodat e raportimit për CIO-n dhe 

titullarin e institucionit. 

 Konsultohet me stafin për të hartuar kërkesat, specifikimet, 

proçeset e punës së institucionit në lidhje me një zgjidhje 

softuerike të propozuar. 

 Koordinon proçesin e aprovimit të specifikimeve funksionale dhe 

teknike të nje zgjidhje softuerike të propozuar. 

 Shqyrton dokumentacionin e rasteve të perdoruesve (use cases), 

rrjedhjen e punës dhe dokumentave të tjerë teknike, për të parë 

nëse kërkesat funksionale janë reflektuar në dokumentacionin e 

projektimit teknik. 

 Analizon informacionin dhe dokumentacionin e kërkuar për një 

zgjidhje softuerike të propozuar. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 3 vjet eksperiencë pune në fushen e TI. 

Te tjera Aftësi të mira analizuese, komunikuese, pune në grup. 

 

12. ANALIST SISTEMI 

 

Kriteret e veçanta për Analistin e Sistemit 

 
Edukimi  Master shkencor ose profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas 

legjislacionit për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, 

inxhinieri elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 

informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të 

ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushën e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të analistit te sistemit TIK përmes eksperiencës 

në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 3 vjet në sistemet e teknologjise së 

informacionit dhe komunikimit. Kërkohen njohuri të standardeve të TI 

dhe të treguesve të performancës, KPI.  

Detyrat 

 Rekomandon zgjidhje dhe përmirësime për sistemet TIK. 

 Ofron zgjidhje të integruara për sistemet TIK. 

 Ofron informacion të konsoliduar për komponentët dhe proçeset 

në sistemet TIK të insitucionit. 

 Të ketë njohuri mbi programet kompjuterike. 

 Mbledh, analizon dhe përgatit raporte për problemet në sistemet 

TIK në bashkëpunim me përgjegjësit përkatës të sistemeve. 
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 Ofron zgjidhje për problemet e evidentuara në sistemet TIK. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 3 vjet eksperiencë pune në fushën e TI. 

Të tjera Aftësi të mira analizuese, komunikuese, pune në grup. 

 

13. SPECIALIST I BAZËS SË TË DHËNAVE 

 

Kriteret e veçanta për Specialist i Bazës së të Dhënave 

 
Edukimi  Master profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit 

për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të specialistit të bazës së të dhënave përmes 

eksperiencës në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet 

që zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido 

që ka një eksperience pune të paktën 2 vjet në krijimin, administrimin 

e bazave së të dhënave. Kërkohen njohuri të legjislacionit ne fuqi për 

bazat e të dhënave shtetërore, legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave 

personale. 

Detyrat 

 Vëzhgon, shqyrton dhe rekomandon metodat për përmirësimin e 

performancës së bazës së të dhënave. 

 Shkruan programet kompjuterike lidhur me punën e bazës së të 

dhënave. 

 Zhvillon dhe rekomandon standardet e bazës së të dhënave. 

 Këshillon programuesit e aplikimit dhe analistët mbi përdorimin e 

duhur të metodologjisë së qasjes ndaj bazës së të dhënave. 

 Monitoron dhe korrigjon problemet lidhur me integritetin e bazës 

së të dhënave. 

 Harton dhe zhvillon proçedurat e mirëmbajtjes ditore dhe në raste 

emergjente (recovery) të bazës së të dhënave. 

 Përditëson sistemin software të bazës së të dhënave. 

 Shkruan specifikimet e sigurisë për qasjen e të dhënave sensitive. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 2 vjet eksperiencë në eskpertizën e kërkuar. 

Të tjera Aftësi të mira organizative. Njohuri të legjislacionit për ruajtjen e të 

dhënave personale. 

 

14. SPECIALIST I SIGURISË TIK 

 

Kriteret e veçanta për Specialist i Sigurisë TIK 

 
Edukimi  Master profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit 

për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 
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biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në 

fushën e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të specialistit të sigurisë përmes eksperiencës në 

punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperiencë pune të paktën 2 vjet në sigurinë e sistemeve të 

teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Kërkohen njohuri të 

legjislacionit për sigurinë kompjuterike.  

Detyrat 

 Monitoron dhe siguron që politikat dhe proçedurat në lidhje me 

saktësinë, konfidencialitetin, integritetin dhe sigurinë janë ndjekur 

nga personeli. 

 Zhvillon trajnime për çështjet e sigurisë. 

 Bashkëpunon me specialistët e ngarkuar për sigurinë e 

komponentëve të NJTIK.  

 Dokumenton çdo rast të caktuar si incident të prekjes së sigurisë. 

 Siguron pajtueshmërinë me aktet ligjore në fuqi për sigurinë 

komjuterike, si dhe rregulloret përkatëse të nxjerra nga autoritetet 

kompetente si DSIK, ALCIRT, etj. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune në sigurinë kompjuterike. 

Të tjera Njohuri të mira të kërkesave ligjore për sigurinë kompjuterike, të 

komunikimeve elektronike, mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

15. SPECIALIST RRJETI 

 

Kriteret e veçanta për Specialist Rrjeti 

 
Edukimi  Diplome bachelor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit pë 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të specialistit te rrjetit TIK përmes eksperiencës 

në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 2 vjet në rrjetet e TIK, në administrimin, 

projektimin dhe funksionimin e tyre. Kërkohen njohuri të standardeve 

të TIK dhe të treguesve të performancës, KPI.  

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Mirëmbajtjen e rrjetit dhe dokumentimin e çdo problemi. 

 Sigurimin e funksionimit të tij në 24/7. 

 Ndjek difektet dhe merr masa per riparimin e tyre në  kohën më të 

shkurtër duke siguruar arritjen e KPI-ve. 

 Evidenton difektet dhe përgatit raportin përkates. 

 Bashkëpunon me pozicionet e tjera NJTIK për zgjidhjen me 

efikasitet të problemeve të hasura. 
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 Merr pjesë në hartimin e politikave dhe proçedurave standarte  për 

rrjetet. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune në ekspertizën e kërkuar. 

Të tjera Aftësi te mira pune në grup dhe komunikimi. 

 

16. SPECIALIST PËR SHËRBIMET DHE HELPDESK 

 

Kriteret e veçanta për Specialist për Shërbimet dhe Helpdesk 

 
Edukimi  Diplome bachelor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit pë 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime Kualifikime për shërbimet që ofrohen nga institucioni. 

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara të njohurive bazë të shërbimeve dhe 

proçeseve të realizimit të tyre për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale, të specialistit për shërbimet dhe helpdesk.  

Detyrat 

 Siguron asistencë teknike dhe mbështetje të nivelit të dytë për 

pyetjet dhe çështjet që lidhen me sistemet kompjuterike, software, 

dhe hardware, LAN dhe WAN. 

 Ndjek stafin teknik dhe helpdesk në zgjidhjen e çështjes së ngritur. 

 Dokumentimi i problemeve me synim ngrirjten e një FAQ. 

 Drejton klientin nëpërmjet proçesit të zgjidhjes së problemeve. 

 Drejton programet diagnostike për të zgjidhur problemet. 

 Raporton për të përcaktuar keqfunksionimet që ndodhin më 

shpesh. 

Eksperienca Kërkohen të paktën 1 vit eksperiencë pune. 

Te tjera Aftësi të mira komunikimi, i/e aftë të përballojë punën me ngarkesë. 

 

17. SPECIALIST TESTIMI 

 

Kriteret e veçanta për Specialist Testimi 

 
Edukimi  Diplomë bachelor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit pë 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të specialistit te testimit. Konsiderohet që 

zotëron njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që 

ka një eksperience pune të paktën 1 vit në sistemet e teknologjise së 

informacionit dhe komunikimit. Kërkohen njohuri të standardeve të TI 

dhe të treguesve të performancës, KPI.  

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Përzgjedhjen dhe zhvillimin e testimeve të integrimit për të 

siguruar që sistemi përmbush kërkesat. 
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 Projektimin dhe përshtatjen e planeve dhe testeve të integrimit, në 

nivel njësie, moduli dhe sistemi. 

 Hartimin e proçedurave për analizën e rezultateve dhe raportimin. 

 Identifikimin e çështjeve të pazgjidhura. 

 Projektimin dhe implementimin e proçedurave për gjurmimin e 

defekteve dhe korrigjimin e tyre. 

 Mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, vendosjen e fakteve, 

nxjerrjen e përfundimeve të sakta dhe ofrimin e zgjidhjeve. 

 Interpretimin e shumëllojshmërisë se informacionit teknik. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 1 vit eksperiencë pune në fushën e TI. 

Të tjera Aftësi të mira analizuese. 

 

18. SPECIALIST TEKNIK 

 

Kriteret e veçanta për Specialist Teknik 

 
Edukimi  Diplomë bachelor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit pë 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime Kualifikime për çeshtje të operimit të sistemit TIK. 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të specialistit teknik.  

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Instalimin dhe konfigurimin e pajisjeve hardware, software, 

sistemeve, rrjeteve, printerave, skanerave dhe më shumë në 

zbatimin e planit të mirëmbajtjes apo kërkesave ad-hoc. 

 Bashkëpunimin me përdoruesit për të përcaktuar natyrën e 

problemeve. 

 Hetimin, diagnostikimin dhe zgjidhjen e gabimeve dhe 

problemeve hardware dhe software. 

 Riparimin dhe zëvendësimin e pajisjeve ku është e mundur. 

 Kontrollin e pajisjeve kompjuterike për sigurinë elektrike. 

 Dokumentimin e çdo ndërhyrjeje teknike. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 1 vit eksperiencë pune për ekspertizën e kërkuar. 

Të tjera Aftësi të mira pune në grup dhe komunikimi. 

 

19. ZHVILLUES APLIKIMESH 

 

Kriteret e veçanta për Zhvillues Aplikimesh 

 
Edukimi  Master shkencor ose profesional (ose diplomë e barazvlefshme sipas 

legjislacionit për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, 

inxhinieri elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji 

informacioni, informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të 

ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programe dhe zhvillime kompjuterike, sistemet e 

informacionit etj. 



faqe 21 nga 24 

 

Preferohen kualifikime me çertifikata të njohura në fushen e zhvillimit 

të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të zhvilluesit të aplikimeve përmes eksperiencës 

në punë dhe arritjeve personale të fituara. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 2 vjet në zhvillimin e aplikimeve TIK. 

Detyrat 

 Përgjegjes për dizenjimin, zhvillimin, kodimin, korrigjimin 

(debug), ndryshimin, testimin. 

 Shkruan dhe mirëmban dokumentacionin përkatës të programeve 

kompjuterike. 

 Dokumenton problemet e programimit dhe zgjidhjet perkatëse për 

referencë në të ardhmen. 

 Komunikon me përdoruesit për të mbledhur dhe kuptuar kërkesat e 

tyre per zhvillimin dhe përmirësimin e produktit. 

 Asiston në çështjet që lidhen me zbatimin e programeve, 

politikave e procedurave në fushën e teknologjisë dhe 

informacionit, si dhe me orientimet për drejtimet e zhvillimit të 

teknologjive të reja. 

Eksperienca Kërkohet të paktën 2 vjet eksperiencë pune në ekspertizën e kërkuar. 

Të tjera Bashkëpunues, kërkues, aftësi të mira pune në grup, i interesuar për 

zhvillimet e reja të fushës. 

 

20. TRAJNUES I TIK-UT 

 

Kriteret e veçanta për trajnuesin e TIK-ut 

 
Edukimi  Master shkencor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit për 

arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime 

Në fushat e edukimit bazë, në proçese të inxhinieringut, proçese të 

biznesit të SI, programet kompjuterike, zhvillime softewerike etj. 

Kualifikime me çertifikata të njohura në fushen e zhvillimit të SI.  

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të trajnuesit të TIK. Konsiderohet që zotëron 

njohuritë e nevojshme për përmbushjen e detyrave cilido që ka një 

eksperience pune të paktën 3 vjet në sistemet e teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimit, në administrimin, projektimin dhe 

funksionimin e tyre. 

Detyrat 

Përgjigjet për: 

 Kryerjen e vlerësimeve të performancës për të përcaktuar aftësitë 

aktuale dhe të dëshirueshme të niveleve të pjesëmarrësve. 

 Hartimin e programeve të trajnimit të përshtatshme për aftësitë e 

nevojshme. 

 Sigurimin e mjedisit mësimor dhe burimet, mbështetur tek nevojat 

e kursit, duke përfshirë ngritjen e pajisjeve të IT ku është e 

përshtatshme. 

 Hartimin materialeve të kursit dhe dokumenteve të tjera.  
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Eksperienca Kërkohet të paktën 3 vjet eksperiencë pune. 

Te tjera Aftësi të mira komunikimi, bashkëpunimi, organizimi. 

 

21. SPECIALIST PËR HELPDESK 

 

Kriteret e veçanta për Specialistin e Helpdeskut 

 
Edukimi  Diplome bachelor (ose diplomë e barazvlefshme sipas legjislacionit 

për arsimin e lartë) në fushat: shkenca kompjuterike, inxhinieri 

elektronike, inxhinieri telelekomunikacioni, teknologji informacioni, 

informatikë ekonomike dhe në fusha të tjera të ngjashme. 

Kualifikime Kualifikime për shërbimet që ofrohen nga institucioni. 

 

Njohuri të  

nevojshme 

Kërkohen aftësi të demostruara të njohurive bazë të shërbimeve dhe 

proçeseve të realizimit të tyre për përmbushjen e misionit dhe 

detyrave funksionale të specialistit për shërbimet dhe helpdesk. 

Detyrat 

 Siguron asistencë teknike dhe mbështetje për pyetje dhe çështjet që 

lidhen me sistemet kompjuterike, software, dhe hardware. 

 Ofron përgjigje pyetjeve personalisht ose me telefon. 

 Zbaton programet diagnostike për të zgjidhur problemet. 

 Ndjek çështjet e ngritura deri në zgjidhjen e plotë. 

 Raporton tek përgjegjësi për çështjen, në rast të moszgjidhjes.  

Eksperienca Kërkohet të paktën 1 vit eksperiencë pune. 

Të tjera Aftësi të mira komunikimi, i/e aftë të përballojë punën me ngarkesë.  

 

Përcaktimi i fushave të tjera të ngjashme në edukimin e kërkuar në të gjitha 

funksionet NjTIK, përcaktohet nga ministri përgjegjës për TIK dhe ministri 

përgjegjës për administratën publike në koordinim me Ministrinë e Arsimit dhe 

Shkencës mbi bazën e zhvillimeve të programeve të studimit universitar.   

 

10. PESHA SPECIFIKE E PËRGJEGJËSIVE DHE NIVELI I 

KOMPETENCËS BRENDA NJTIK 

 

Në strukturën e përgjithshme të NjTIK, çdo funksion ka përgjegjësinë e tij në 

kryerjen e proçeseve të punës. Pavarësisht peshës specifike të përgjegjësisë së 

çdo funksioni në strukturën e përgjithshme, çdo individ që ka një funksion  dhe 

rol të caktuar në strukturën NjTIK dhe në zinxhirin e proceseve TIK do të ketë 

zhvillim në rritje të kompetencave dhe aftësive individuale përmes marrjes së 

certifikatave kualifikuese të njohura, rritjes së eksperiencës në punë dhe aftësive 

të demostruara përmes arritjeve personale.  

 

Propozimi për pagën, dhe shtesën mbi pagë për punonjësit NjTIK do të bëhet 

sipas pikës 3 të VKM 778/2012. Në këtë proces duhen vlerësuar dhe mbajtur 

parasysh të paktën dy dimensione: 

- pesha specifike sipas përgjegjësisë së funksionit dhe kjo lidhet dhe me 

klasën e pozicionit 

- kompetencën individuale sipas funksionit    
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Pesha specifike e përgjegjësisë sipas një strukture të përcaktuar normalisht nuk 

ndryshon, ndërsa niveli i kompetencave do jetë një proces dinamik për individin 

edhe pse ai mund të ruajë të njëjtin funksion apo pozicion. 

 

Në ndihmë të këtij procesi më poshtë jepet një vlerësim mbi peshën specifike të 

përgjegjësisë së funksioneve NjTIK dhe ndërlidhjen me klasat e përcaktuara 

sipas VKM nr. 778/2012.  

 

Shkallëzimi i dhënë me poshtë për secilin prej 21 funksioneve të përcaktuara në 

VKM nr. 778/2012 në procesin e TIK është i lidhur me përgjegjësitë që mbartin 

në jetën e një procesi TIK këto funksione që nga ideimi e deri në vënien në 

funksionim të tij, duke u shtrirë nga niveli i vendimmarrjes strategjike të  

menaxhimit të biznesit, menaxhimit teknik, deri tek nivelet mbështetëse. Me 

nivelin 1 është dhënë shkalla më e lartë e përgjegjësisë dhe me nivelin 6 shkalla 

më e ulët. 

 

Klasa sipas  

VKM 778/2012 

Shkallëzim 

përgjegjesie  

 

Funksionet 

1-2 1 Drejtori i Njësisë së Teknologjisë së Informacionit 

3 2 Arkitekt Sistemi, Administrator Sistemi, Konsulenti i 

TIK-ut, Drejtuesi i Projektit, Audituesi/Përgjegjësi i 

cilësisë,  Përgjegjës i sigurisë së TIK-ut 

3 3 Përgjegjës i TIK-ut, Përgjegjës për proçeset TIK, 

përgj shërbime, Analistin  e Proçeseve, Analistin e 

Sistemit 

3 4 Specialist i Bazës së të Dhënave, Specialist i Sigurisë 

TIK, Specialist Rrjeti, Specialist për Shërbimet dhe 

Helpdesk, Specialist Testimi, Zhvillues Aplikimesh 

4 5 Specialist Teknik, Trajnues i TIK-ut,  

4 6 Specialist i Helpdeskut 

 

Përsa i përket vlerësimit të kompetencës mund të mbështetemi në modelin e 

zhvilluar nga e-CF. Modeli e-CF bën kategorizimin e kompetencave sipas 

kualifikimeve nga e-1 në e-5/e-8. 

  

Ky model duhet përshtatur me stadin aktual të zhvillimit të strukturave TIK në 

administratën publike dhe të rishikohet periodikisht. 

 

Nisur nga fakti që prezenca e çertifikatave të njohura të kualifikimit për TIK 

eshte e ulët, çdo institucion udhëzohet të krijojë skema nxitëse të rritjes së 

kompetencave të NjTIK që stafi NjTIK i institucionit të pajiset me çertifikata të 

njohura profesionale brenda një periudhe tre vjeçare.    
 

 



faqe 24 nga 24 

 

11. RISHIKIMI PERIODIK 

 

Dokumenti do të rishikohet periodikisht, me qëllim përshtatjen e kritereve për 

hartimin e NjTIK me zhvillimet teknologjike dhe perspektivën e zhvillimeve në 

fushën e TIK, sipas Strategjisë kombëtare/ndërsektoriale për Shqipërinë 

Dixhitale. 
 
 

12. HYRJA NË FUQI 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 


