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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
MinistriaArsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiPlanifikim menaxhim

Titulli

Kodi i

Sasia vjetore eSasia vjetore e Sasia 12 mujore

ProduktitEmri i Produktit

Njësia Matëse

F

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

Numri I
punonjesve

K

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

Numri I
punonjesve te
trajnuar

150

M

Pergatitja e akteve ligjore dhe neligjore, përafrimi i legjislacionit kombëtar me
atë të BE

Numri akteve

50

J

Realizimi i sherbimit te auditimit dhe inspektimit, per institucionet arsimore
publike dhe jopublike

Numri instituc

A

Rritja e kapaciteteve te burimeve njerezore nepermjet trajnimit te punonjesve
ne MASH, DAR/Za(CBA)

H

Trajnimi i drejtoreve te shkollave qe aplikojne autonomine
financiare

Planifikuar

e rishikuar

748

e Realizuar

Komente

140

140 Plotesisht

Trajnim mbi bazat e TIK dhe programet bazë kompjuterike – Personeli i TIK në DAR-ZA – Viti 2010
– Rreth 74 Persona – CBATrajnim mbi Rrjetat Kompjuterike dhe TIK– Personeli i TIK në DAR-ZA
dhe MASH – Viti 2011 – Rreth 66 Persona, 1 javor – CBA

50

50 Plotesisht

Jane hartuar ndryshimet e ligjore te parashikuara per vitin 2010, si dhe VKM per implementimine akteve ligjore, si dhe
zbatimin e reformes arsimore.

80

Numri punj.Trajn

150

150

Numri drejt.Trajn

400

-

32

Pjesërisht
Aspak

0

250

150

150

D

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

748

631

631 Plotesisht

P

Rehabilitimi i institucioneve arsimore te sistemit te menaxhimit DAR/ZA
Aparati i MASH.

Numri institu

30

2

I

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

Numri
Godinave

38

19

B

Ndertime te reja dhe konstruksione per permiresimi i infrastruktures ne
MASH, DAR/Za

Numri Godinave

50

L

Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve ndertimore dhe te rikonstruksionit ne
DAR/ZA.

Numri zyrave

4

-

Procedurat
ne proces
per ECDL
te realizaur
gjate vitit
2011
Trajnim
për jane
TIK dhe
Certifikim
në Milano,
ITALI
– Personeli i TIK në MASH, DAR-ZA si dhe institucioneve të tjera
në varësi të MASH – Viti 2010 – 15 Persona, 3 javor – Cooperazione Italiana. Trajnim bazat e TIK, Instalimi dhe
përdorimi i Sistemit Operativ Windows 7, Paketës Office 2007, Antivirusit Microsoft Security Essentials - Personeli i TIK
në DAR-ZA dhe MASH – Viti 2010 – Rreth 90 Persona, 1 ditor – Microsoft Albania. Vizite pune e 3 zyrtareve te
institucioneve te vartesise ne Belgjike,, Per sistemin parauniversitar jane vleresuar mesuesit me te mire si dhe nxenesit

Pjesërisht

Jane plotesuar kushtet e punes per 748 punonjes per tremujorin e pare dhe per tremujorin e dyte. Pas ristrukturimit te
MASH DAR/ZA nga muaji Maj 2010 jane 631 punonjes
Fondet kane qene pjeserisht te ngrira, vetem 2 milion leke te lira, me pas jane rialokuar per financim pjesor te
detyrimeve 2009, rionstruksion DAR Gjirokaster dhe rikonstruksion rrjeti elekrik te MASH

2 Plotesisht

0
-

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në MASH kryen misione auditimi në 89 institucione të vartësisë si: - Universitete dhe
shkolla të larta, gjithsej 11- Drejtori Arsimore Rajonale dhe Zyra Arsimore, gjithsej 37,- Shkolla të Mesme të nivelit
Kombëtar, gjithsej 21,- Institucione të tjera të varësisë, gjithsej 20 _Për vitin 2010 kosto e auditimit ka rezultuar në
shumën rreth 7.5 milion lekë
(Paga, sigurime shoqërore punëdhënëse dhe dieta), ndërsa aftësia zbuluese arriti ne
rreth 31.8 milion lekë, ose rreth 4.2 herë me lartë se kosto e auditit.
Shpenzimet e konsulenteve lokale per mbeshteje dhe rritje kapaciteteve=6,757.7 mije leke, pagesa e konsulemteve
nderkombetare =6,660.2 mije leke, konferencave per vleresimine arritjeve dhe rishikimin e planit te aktiviteteve 2,397
mije leke, shpenzime udhetime e dieta A.Shahini(USA=1872$ ),Konfer Finlande 10.040 Euro ), Pagesa e 8 -te

89 Plotesisht

Numri I
punonjesve

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011

Aspak

Jane plotesuar kushtet e punes per 748 punonjes per tremujorin e pare dhe per tremujorin e dyte. Pas ristrukturimit te
MASH DAR/ZA nga muaji Maj - Dhjetor 2010 jane 631 punonjes.

Numri Inspek

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

Pjesërisht

631 Plotesisht

631

60

1

01110
Realizimi

Plotesisht

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

E

11

Eshte pjese e projektit CBA,realizuar vetem blerje paketa office dhe softwere per 6.9 milion leke, ndersa projektet e tjera
nuk jane realizuar per arsye te lidhjes se kontratave ne fund te vitit 2010 dhe mbeten per tu realizuar gjate vitit ne vijim

Pjesërisht
Aspak

Fondet kane qene fillimisht te ngrira, me pas jane shkurtuar

Aspak

Fondet kane qene pjeserisht te ngrira, vetem 54 mije leke te lira, me pas jane rialokuar per financim pjesor te
detyrimeve 2009, rionstruksion DAR Gjirokaster dhe rikonstruksion rrjeti elekrik te MASH
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
MinistriaArsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiArsimi Baze

Titulli

Kodi i

Sasia e

ProduktitEmri i Produktit

Njësia Matëse

E

nr.kurikulav

G

Kurrikula të rishikuara dhe të rivlerësuara të Arsimit të Bazë.

Pergatitja e teksteve shkollore,per arsimin baze.

nr. nxenesve

Planifikuar
-

418,754

Sasia vjetore e Sasia12 mujor
e rishikuar

e Realizuar Plotesisht

-

11
09120
Realizimi
Pjesërisht

Komente
Aspak

0.0

120,000

120,000 Plotesisht

Eshte ndryshuar procedura per perfituesit me VKM 107 dt 2.02.2010 dhe eshte punuar per
realizimin e procedura te kompesim realizohet pas muajit shtator 2010, pagesa prane zyrave
postare eshte realizuar brenda muajit Nentor 2010, nxenesit mund ti terheqin leket deri ne Mars
2011.
Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 72 mije femijet ne arsimin parashkollor .Te dhenat per
numrin e femijeve qe ndjekin arsimin parashkollor Tetor 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor 20102011 (Statistika MASH)

D

Realizimi i sherbimit arsimor për sitemin parashkollor

nr. nxenesve

71,273

71,273

71,670 Plotesisht

B

Sherbim Arsimor per sistemin 9 vjecar.

nr.shkollave

418,754

418,754

399,504 Plotesisht

J

Sherbim interneti per nxenesit e arsimit baze.

nr. kurikulave

418,754

418,754

399,504 Plotesisht

I

Sherbim transporti per nxenes dhe mesues.

nr. mesuesve

38,000

38,000

38,734 Plotesisht

A

Shkolla që përfitojnë autonomi financiare

kuote vjetore

120

120

H

Trajnimi i mësuesve te arsimit baze.(CBA)

nr. nxenesve

1,480

1,300

1,300.0 Plotesisht

K
C

Veprimtari ekstrakurrikulare,
olimpiada,
festivale,
aktivitete.
Vleresimet
kombetare per provimet
e lirimit
ne arsimin
9 vjecar
(klasa e nente)

nr. veprimtarive

5

F

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 400 mije nxenes ne arsimin parauniversitar Te dhenat per
numrin e nxenesve qe ndjekin arsimin 9 -vjecar Tetor 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor 2010-2011
Eshte ofruar sherbim interneti per afro 1900 shkolla dhe kane perfituar te gjithe nxenesit e arsimit
baze. Nuk jane levruar fondet per shkak te mos paraqitjes ne rregull te dokumentacionit financiar
nga ana e TELEKOMIT.
Eshte realizuar sherbimin per transportine 26587 nxenesve dhe 12147 mesuesve me nje kosto
totale vjetore prej 509 milion leke.(sipas raportimeve te DAR/ZA 2010)
Aspak

0.0

Nuk jane realizuar procedurat e prokurimit.

Trajnim per integrimin e TIK ne mesimdhenie – Mesues Arsimi 9-vjeçar – Viti 2010 – Rreth
1300 persona – CBA

nr. nxenesve

43,000

43,000

5.0 Plotesisht
43,000.0 Plotesisht

Vleresimet nxenesve sipas standardeve nderkombetare (PISA,
OECD etj)

nr. standarte

35,000

35,000

35,000 Plotesisht

A

Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenjuara sipas
standardeve.

nr.
Projekteve

10

3

2.0

Pjesërisht

Celja me vonese e detyrimeve 2009-2010, dhe gjithashtu per efekt te pamjaftueshmerise kohore te
kryerjes se procedurave, mbeten per tu realizuar ne vitin ne vijim

A

Projekti i Keshillit Europes me Bashkine e Tiranes

50

50

34.0

Pjesërisht

Eshte realizuar pjeserisht per arsye te disa mangesive te verejtura ne dokumentacionin e paraqitur
nga ana e Bashkise Tirane

A

Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë

nr. klasave
nr.
laboratoresh

250

32

0.0

A

Shkolla te reja te ndertuara sipas parametrave te kerkuar

nr. klasave

292

261

255.0

-

Jane realizuar provimet e lirimit per arsimin 9 vjecar.
Eshte zhvilluar procedura e per PISS 2009 dhe eshte paguar kuota vjetore e anetaresise 2009,
konsulenca lokale =941.7 mije leke, konsulence nderkombetare =7,147.6 mije leke, Konferenca
=3,039.8 mije leke, Blerje mjete didaktike per arsimin parashkollor klasat pergatitore 2010=7,198.5
mije leke, publikime ne ndihme te mesuesve =1,965.8 mije leke

aspak Shkurtimi I fondit

Thuajse
plotesisht

Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane realizuar pervec disa objekteve te reja te celura nga
FZHR 2010 per te cilat do te vazhdoje financimi ne vitin ne vazhdim.Ne kuader te CBA-se u
financuan 9 objekte nga te cilat 1 e perfunduar nga pikepamja financiare, 1 e perfunduar fizikisht
por mbeten dhe 13 milion leke detyrim per tu shlyer financiarisht ne vitin 2011, 3 te tjera ne
vazhdim financimi si rrjedhoje e planifikimit ne dy vite financimi dhe per 4 objekte te tjera jane
Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane realizuar plotesisht. Per projektin cilesi dhe barazi ne
arsim nga 10 objektet e planifikuara per rehabilitim, 7 jane ne procedure prokurimi dhe do te
financohen ne vitin ne vazhdim, dhe 3 objektet shtese + rehabilitim jane duke u lidhur kontratat per
projektet, si rrjedhoje do te vazhdojne procedurat gjate vitit 2011.

A

Shkolla te rehabilituara ne arsimin baze

nr.klasava

294

214

204.0

Thuajse
plotesisht

A

Kopshte te rehabilituara

Nr grupeve
klasave

45

45

43.0

Thuajse
plotesisht

A

Shkolla dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara te furnizuara
me pajisje

nr. klasave

1,362

1,276

1,234.0

Thuajse
plotesisht

Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane realizuar thuajse plotesisht, per mungese te shlyerjes
se vlerave te supervizimit dhe kolaudimit
Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane likujduar plotesisht, po ashtu eshte celur fondi per
pajisje 2010 I cili eshte realizuar, por ka mosrealizim ne projektin CBA per arsye te shkurtimit te
fondeve.

A

Kabinetet e informatikes te pajisura dhe me mobileri

nr. klasave

200

17

12.0

A

Mobilimi per kabinetet e lendeve kimi fizike biologji sherben ne
rritjen e efektivitetit te ores se mesimit.

nr. klasave

150

10

0.0

A

Kopshte te reja te ndertuara dhe te pajisura

nr. klasave

39

39

A

Bibloteka shkollore te krijuara
TOTALI

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

Nr.librave

418,754

418,754

Realizimi I procedurave te prokurimit eshte bere ne fund te vitit 2010 dhe realizimi financiar do te
behet ne vitin ne vijim

Pjesërisht

aspak Shkurtim te fondit

39.0 Plotesisht

Jane celur detyrimet 2009-2010 dhe jane realizuar plotesisht

Thuajse
plotesisht

348,687.0

Eshte punuar per realizimin e procedurave te konkurimit dhe jane realizuar pothuajse nga te gjitha
DAR/ZA, pervec ZA Diber, DAR Fier,ZA Kruje

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
MinistriaArsimit dhe Shkencës

Kodi

ProgramiArsimi I Mesem I përgjithshëm

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit
B

A

Autonomia shkollore ne arsimin e mesem te pergjithshem.
Hartimi kurrikulave te reja si dhe rishikimi i kurrikulave te
Arsimit te Mesem te Pergjithshem.(IKT)
Realizimi i sherbimit arsimor, krijimin e shanseve të barabarta
për të gjithë nxënësit për një arsimim cilësor, masiv dhe

F

Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e arsimit te mesem te
pergjithshem.

C

Sasia vjetore eSasia vjetore eSasia 12 mujore
Njësia Matëse
Numri
nxenesve
Numri I
kurrikulave

Planifikuar
45,000

e rishikuar
-

e Realizuar

11
09230
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Aspak

0

34

34

Numri
nxenesve

24

93,235

93,235

114,252 Plotesisht

Numri
nxenesve

93,235

93,235

93,235 Plotesisht

Aspak

Komente
Ky aktivitet I parashikuar nuk eshte realizuar ne vitin 2010, Procedurat jane ne vazhdim per vitin
2011,

Pjesërisht

Eshte punuar per realizimin e procedura te konkurimit botimit vazhdon shperndarja per tekstet me
perzgjedhje ndersa procedura per kompesim realizohet pas muajit shtator 2010

Trajnim per integrimin e TIK ne mesimdhenie – Mesues Arsimi Mesem – Viti 2009 – Rreth 540
persona – CBA, pjesmarrje ne konferenca, Kuote pjesmarrje CELE =1,088 mije leke, Kuote
pjesamrrje PISA =5,125 mije leke, vleresime kombetare etj.

A

Trajnimi i mesuesve, per kurrikulat e reja ne gjimnaze dhe
zhvillimin profesional.
Veprimtari Ekstrakurrikulare ne Arsimin e Mesem te
Pergjithshem.
Vleresimi i nxenesve ne maturen shteterore nga Agjencise
Kombetare te Vleresimi te Arritjeve te
Nxenesve(AVA)+(APRIAL)
Furnizimi me pajisje laboratori kimie, fizike. biologjie per shkollat
e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara

A

Projekti i Keshillit Europes me Bashkine e Tiranes

nr. Klasave

20

20

17

Pjesërisht

A

Ndertimi i shkollave te reja.

nr. Klasave

162

96

87

Pjesërisht

Eshte realizuar pjeserisht per arsye te disa mangesive te verejtura ne dokumentacionin e paraqitur
nga ana
e Bashkise
Jane
celur
detyrimet Tirane
2009-2010 te cilat jane realizuar pervec disa objekteve te reja te celura nga
FZHR 2010 per te cilat do te vazhdoje financimi ne vitin ne vazhdim. Ne kuader te projektit CBA ,
nga 5 objekte,me buxhetin e rishikuar u financuan 4 objekte, 3 nga te cilat jane ne vazhdim
financimi dhe perfundojne ne vitin 2011, dhe per 2 objektet jane duke u shpallur procedurat e

A

Rehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin e mesem.
Furnizimi me pajisje mobilerie te shkollave te reja dhe te
rehabilituara.

nr. Klasave

66

68

68 Plotesisht

nr. Klasave

250

226

Pjesërisht

Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane realizuar plotesisht.
Jane celur detyrimet 2009-2010 te cilat jane realizuar plotesisht, por jane duke u zhvilluar
procedurat e prokurimit per projektin CBA.

D
G
E

A

nr. mesuesve
nr.veprimtarive
Numri
nxenesve

nr.laboratore
ve

540 Plotesisht

500

540

14

14

35,000

35,000

300

78

0

4

Pjesërisht
Jane realizuar provilet e matures shteterore 2010, D, D2 Z1 , Jane realizuar rreth 3 mije pranime
me shume ne provime per shkak, te permiresimit te notes apo nxenesve ngeles 2009-2010Z2

38,000 Plotesisht

114

aspak Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit

A

Pajisje mobilerie per kabinetet e informatikes

A

Pajisje mobileri per laboratoret kimi fizike biologji dhe IT.
Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem(blerje
librash per biblotekat).

A

A

Shtimi i laboratoreve mesimore te IT ne AMP.
TOTALI

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

nr. Klasave
nr.
laborat/shkoll

64

-

0

aspak Shkurtim I fondit
aspak prokurimit, dhe pritet te realizohen gjate vitit 2011

Ka patur pakesim te fondit per keto pajisje, per projektin CBA, jane duke u realizuar procedurat e

nr. Librave
nr.
laborat/shkoll
ave

63

27

0

93,235

93,235

74,596

Pjesërisht

40

9

1

Pjesërisht

Eshte punuar per realizimin e procedurave te konkurimit ne te gjitha DAR/ZA, ka mosrealizim
vetem ne DAR Gjirokaster
Fondet te cilat jane ne kuader te projektit CBA, jane shkurtuar dhe mbeti vetem financimi prej 2
milion leke per blerje paketa office dhe softwere per menaxhimin e laboratoreve IT, I cili eshte
realizuar per 1.28 milion leke. Per aktivitetet e mbetura pa financim ne 2010, jane duke u realizuar
procedurat e prokurimit dhe do te realizohen ne vitin 2011

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
Ministriae Arsimit dhe Shkences

Kodi

ProgramiArsimi I mesem profesional

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit

Sasia vjetore eSasia vjetore e Sasia 12mujore
Njësia Matëse

F

Akreditimi i drejtimeve te studimit/ shkollave nga AFP

Nr. kurikulave

D

Hartimi i teksteve te integruara per lendet profesionale.

G
A
E
C
B
H

Mbeshtetje financiare me burse per nxenesit ne nevoje si dhe ne
dege te rendesishme te ekonomise.
Pergatitja e skelet-kurrikulave te kualifikimeve te reja
profesionale dhe rishikimi i kurikules aktuale.
Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me
biznesin.
Trajnimi i mesuesve qe i perkasin arsimit profesional e socialkulturor. dhe rritje e pranimeve ne AFP, nepermjet hapjes se
Zgjerimi
programeve te reja te studimit ne perputhje me novojat e tregut
vendas, rajonal dhe me gjere

I

Blerje e pajisjeve per laboratore mesimore mesimdhenies
Blerje pajisje per krijimin laboratoreve te lendeve profesionale
ne AMP

A

Projekti CARDS Komisioni Europian Blerje e pajisjeve
mesimore te bazave prodhuese- didaktike.

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

11
09240
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Komente
Perfundoi procesi i pilotimit te vetvleresimit, si hap I pare drejt akreditimit ne 12 shkolla
profesionale, per te vazhduar me shkollat e tjera Vlera totale 239 404 lek per akreditim dhe
18836.6 leke per veprimtarine e AKAFP

5

12

Nr.tekst/nxenesve

5000

5000

2100

Pjesërisht

Nr. Nxenesve

4800

4800

4,100

Pjesërisht

Nr. skelet-kurrikulave

30

35

35 Plotesisht

Nr. programeve

50

50

42

300

300

345

Nr.nxenesve

18467

18467

18,540

Nr. laborat

Nr.mesuesve

Aspak

12 Plotesisht

Eshte punuar per realizimin e procedura te konkurimit botimit ,shperndarja e tekstetve dhe
procedura per kompesim e nxenesve perfitues.
Procedurat jane ne vijim per realizimin e ciklit te plote te mbeshtetjes finaciare per nxenesit nga
shtresa social ne nevoje si dhe mbeshtetje finaciare per Njesite e Pushtetit vendor per burse ne
formen e kuotes ushqimore per nxenesit.
U pergatiten dhe jane miratuar 11 kurrikula te reja dhe u rishikuan 24 kurrikula te nivelit te pare, me
nje vlere totale prejn 3 751 310 lek (te reja)
Vazhdon puna per pergatitjen e pershkrimeve te kualifikimit ne basjkepunim me biznesin dhe jane
ne porces edhe 12. Sasia totale e shpenzuar 2 172 925 lek

Pjeserisht
Plotesiht

U trajnuan te gjithe mesuesit e lendeve profesionale per kurrikulen e re qe po zbatohet, çdo
mesues 2 dite.

Plotesisht

Procedurat jane ne vijim per realizimin e ciklit te plote te mbeshtetjes finaciare per nxenesit ne
shkollat profesionale publike per vitin 2010

21

26

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

Nr.laboratoreve

8

10

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

Nr.laboratoreve

5

5

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

L

Blerje pajisje elektronike per Krijimi i laboratoreve te infomatikes
per AP.
Nr.laboratoreve
Blerje pajisje mobilierie per klasat, laboratoret dhe kabintet e
rinj.
nr. klasave
Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore, per shkollat e reja
si dhe rikonstruksionet e objekteve te Arsimit profesional si dhe
bazave mesimore e didaktike.
Nr. projekteve
Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe
rikonstruksionin e shkollave Profesionale.
nr. klasave

M

Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale dhe bazave
prodhuese
didaktike te reja ne AFP, me synim permiresimin e
Ndertimi
konvikteve

J

infrastruktures dhe krijimin e kushteve per te synuar plotesimin e
objktivit te QSh
nr. Dhomave

A

Pajisja e konvikteve dhe Kuzhinat.

Nr. Kuzhinave

K

Rehabilitimi i konvikteve eksistues.
TOTALI

Nr. Dhomave

A
O

N

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

nr. klasave

19

46

0

242

302

60

6

0

0

33

28

30

30

Aspak
Pjesërisht

Fondi eshte celur ne fund te vitit 2010, jane kryer procedurat e prokurimit dhe mbetet per tu
Jane
dukene
u realizuar
procedurat e prokurimit nga vete donatoret per projektet me financim te huaj,
financuar
vitin ne vijim
jane realizuar vetem ato te celura nga buxheti I shtetit, pajisje prej 6 milion leke per Shkollen
Industriale Pavaresia Vlore, detyrim nga viti 2009.
Fondet kane qene te "ngrira" dhe me pas jane shkurtuar

Aspak

-

Aspak

Eshte realizuar plotesisht fondi I celur per detyrimet 2009, konkretisht per rikonstruksionin e
shkolles se gjuheve te huaja Tirane 14.9 milion leke.

30 Plotesisht
0

242

242

196

5

5

0

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit, nga Zyra e komisionit Evropian ne Tirane, eshte
realizuar vetem nje pagese e vogel tvsh-je detyrim 2009

Aspak
Pjesërisht

Fondet kane qene te "ngrira" dhe me pas jane shkurtuar
Eshte realizuar plotesisht fondi per detyrimet 2009

Aspak

Jane celur detyrimet 2009-2010 dhe nuk jane realizuar per arsye te celjes me vonese te fondit dhe
njesite vendore kane shlyer detyrimet nga te ardhurat e tyre

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011

ANEKSI 13
Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
Ministria

Kodi

ProgramiArsimi I Larte

Titulli

Kodi i
ProduktitEmri i Produktit

Sasia vjetore eSasia vjetore e Sasia 12 mujore
Njësia Matëse

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

P

Ekspertize dhe konsulence nderkombetare per implementimin e
nr. veprimtariv
procesit te bolonjes ne IAL (CBA)

18

18

8

F

Ekspertize nderkombetare per akreditimin e Agjensise se
Akreditimit dhe IAL.(CBA)

10

10

0

nr. veprimtariv

H

Hapen programe te reja studimi sidomos nga IAL rajonale per
t'iu pergjigjur tregut te punes dhe zhvillimit rajonal.
Mbeshtetje financiare per QSA kerkuesit e rinj ne master,
doktorature dhe pastdoktorature ne QSA

nr.programe
nr.
Student/master
/doktorature

G

Mbeshtetje financiare per studentet nga shtresa sociale ne
nevoje me bursa dhe akomodim.

nr. Studentev

C

11
09450
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Komente
Aspak
Konsulence Lokale per pergatitjen e akteve ligjore e nenligjore per IAL, (j. Latifaj), 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 ne
trajnim a Shahini, Pjesmarrje Konferenca e Bukureshtit 3 zyrtare te larte "Per procesine Bolonjes.
konferenca e me te mireve te viti 2010

Pjesërisht
Aspak

Jnae ne proces prokurimi jane hartuar termat e references

150

192

192 Plotesisht

Jane hapur deri tani ne cikli I-re 41 programe , cikli II-të 69 mastera profesionale dhe 82 mastera
shkencore, cikli III –të 125, nga te cilat 90 programe te doktoratures (nga te cilat 17 te reja) dhe 35
programe studime specializimi afatgjate (ku jane 5 programe te reja)

150

165

165 Plotesisht

Procedurat jane ne vijim per realizimin e ciklit te plote te mbeshtetjes finaciare per 95 kerkuesit e
rinj ne master, si dhe 70 kerkues ne doktorature.

19500

19500

19,500 Plotesisht

Procedurat jane ne vijim per realizimin e ciklit te plote te mbeshtetjes finaciare per studentet nga
shtresa social ne nevoje si dhe mbeshtetje finaciare per Sha "Trajtimi I Studenteve" 2010

B
A
Q

Ristrukturimi i kurrikules dhe hartimi i kurrikulave te reja.
Transferta e pakushtezuar per realizimin e autonomise
financiare te IA

55

122

122 Plotesisht

Jane duke u rishikuar kurrikulat e 7 programeve te Doktorates, q Gjithsej jaNE HAPUR 90
PROGRAME TE DOKTORATURES NGA TE CILAT 17 HANE HAPUR PER HERE TE PARE.
Jane rishikuar kurikulat/programet dhe hapur deri tani ne cikli I-re 41 programe , cikli II-të 69
mastera profesionale dhe 82 mastera shkencore, cikli III –të 125, nga te cilat 90 programe te
doktoratures
(nga
cilatper
17 te
reja) dhe
35 programe
studime
specializimi
afatgjate
(ku jane dhe
5
Procedurat jane
netevijim
realizimin
e ciklit
te plote te
mbeshtetjes
financiare
per studentet

99750

99750

99,750 Plotesisht

IAL publike per vitin 2010 (brenda dt 15.01.2011 sipas VKM miratohen bursat e studenteve te vitit
te pare)

22 Plotesisht

nr. Kurikulave
nr. Student

keto institucione jane mbeshtetur plotesisht per realizimin e ciklit te plote te veprimtarise se tyre
per vitin 2010

22

22

D

nr. punonjesve
Veprimtari te Institucioneve mbeshtetesete IAL (SHBLU,KS)
Vleresime te brendshme te sigurimit te cilesise ne IAL per nje proces
nr. ekspertiz
cilesor te sigurimit te cilesise.

140

140

97

Pjesërisht

Jane realizuar 97 vleresime per programet e studimit ne IAKL publike dhe Private

E

Vleresime dhe akreditime te IAL, per nje proces cilesor te sigurimit te
Nr. Vleresimeve
cilesise.(AAAL)

10

10

3

Pjesërisht

Jane realizuar3 akreditime/ vleresime per programet e studimit ne IAKL publike dhe Private

7

7

0

Aspak

nr. Projekteve
te dizenjuara

11

0

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

N

Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore dhe
rikonstruksioneve ndertimore.
Krijimi i laboratoreve te Informatikes IT, si rrjeti i telematik
nderuniversitar.
Krijimi i laboratoreve teknollogjike dhe me karakrer teknik ne
IAL.

nr. laboratoreve
te pajisur

5

5

0

Aspak

K

Krijimi laboratoreve kerkimore e shkencore me pajisje te
standarteve bashkohore.(CBA).

nr. laboratoreve
te pajisur

40

32

19

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret
Fondet e planifikuara per detyrimet 2009-2010 jane realizuar plotesisht, me perjashtim te atyre te
celura ne fund te vitit 2010. U realizua kompletimi me pajisje i 18 laboratoreve ne arsimin e larte
me fond prej 176 milion leke, vetem nje prej tyre nuk u realizua per mospermbushje te kontrates
nga firma fituese.Per 25 laboratore financimi kane qene pjesor(rreth 50%) per arsye te shkurtimeve
ne buxhe, duke sjelle keshtu mosrealizimin e procedurave te prokurimit. Pritet te realizohen ne vitin
2011.

I

Ndertime te reja per shtimin e kapaciteteve si dhe persimin e standarteve
ne IAL
siperfaqe ne M

O
L

nr. IAL
perfitues

A

Pajisje auditoresh dhe zyra departamentesh ne IAL

nr. auditoreve
te pajisur

J

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.

siperfaqe ne M

6432

6432

6

0.5

3087

3087

Pjesërisht

Fondet nuk jane realizuar nga institucionet e arsimit te larte per arsye te anullimit te procedurave

Jane celur fondet per detyrimet 2009 dhe jane realizuar plotesisht per dy godina te arsimit te larte
Ndertim i Godines re Fak.Inxhinierise Tirane dhe Shtese Godine Fakulteti i Ekonomise dhe
Agrobiznesit Universiteti Bujqesor Tirane

6,432 Plotesisht
0

Aspak

Nje pjese e vogel e FZHR 2010, per te cilen nuk ka patur kerkese.
Jane realizuar plotesisht fondi I celur per rehabilitimin e objekteve te arsimit te larte duke qene se
ishin detyrime 2009.

3,087 Plotesisht

TOTALI

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011

ANEKSI 13
Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2010 (3- mujor progresive)
Ministria

Kodi

ProgramiKerkim Fondamental dhe Ekselence

Titulli

Kodi i

Sasia e

Sasia vjetore e Sasia12 mujore

11
09770
Realizimi

Komente

ProduktitEPromovimi
mri i Produktit
i Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te
Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe
A
Seminareve te organizuara nga MASH

Njësia Matëse
Nr. Aktiviteteve

B

Mbeshtetje financiare per kerkuesit dhe shkencetaret e rinj qe
kryejne studimet e tyre Universitare dhe pas Universitare jashte
vendit.
Nr. Perfituesve

C

Programi Kerkimor Universitar dhe i Shkollave te larta.

D
E
F

Planifikuar

e rishikuar
6

e Realizuar
2

Plotesisht

2 Plotesisht

80

60

Nr. projekteve

0

0

Mbeshtetje per pjesmarrjen ne Projektet ne kuader te FP7.

Nr. projekteve

1

2.0

2.0 Plotesisht

Projekte te Rendesise se vecante.
Programet Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e

Nr. projekteve
Nr. projekteve

1
8

1.0
0

1.0 Plotesisht
0

Drejtue Emri
si i
Firma
EMP
Data .28.01....2011

Emri
Koordinatori i
Firma
GSBI
Data .28.01....2011

52 Plotesisht
0

Pjesërisht
0.0

Aspak

Komente

Jane paguar detyrimet e vitit 2009
Jane vleresuar praktikat aplikimit te "Fondit te Ekselences 2010", Per studentet qe ndjekin studimet
ne 10 universitetet me te mira te botes, studimet master si dhe studime ne doktorature dhe
postdoktorature jane vleresuar 77 aplikante dhe jane shpallur fitues/perfitues 42 studente per vitin
2010 dhe 10 jane fitues te vitit te dyte shpallur fitues 2009.te detajuar, 37 studente dr, 7 studente
post Dr, 2 studente Master, 4 studente bachelor si dhe 2 studente vleresim me cmime.
Fondet per kete program I kane kaluar Agj Kerkim shkenc dhe Inovacion prane Keshilit te
0.0 Ministrave
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”,jane realizuar pagesat e 2010 te FP7
=1,035,367.49 EURO, si dhe pagesa SEE-ERA.NET PLUS”, ”, Grant agreement nr. 226156 të
Programit të Shtatë Kuadër të Komisionit Europian rreth 30 000 Euro
Eshte siguruar mbeshteje financiare per nje konference te rendesise se vecante.(Qendren e
0.0 Studimeve Albanologjike )

