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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria
Arsimit dhe Shkencës

Kodi

Programi
Planifikim menaxhim

Titulli

Kodi i

Sasia vjetore e Sasia vjetore eSasia 12 mujore

Produktit
Emri i Produktit

B

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

Njësia Matëse

Planifikuar

Numri I punonjesve

C

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

D

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

Numri treguesv te
monitoruar

H

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

Numri I punonjesve

e rishikuar

662

Numri I punonjesve te
trajnuar

150

8

Numri institu te
audit/inspektuara

e Realizuar

662

150

8

11
01110
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Aspak

Komente

662 Plotesisht

Krijimi I kushteve te punes 4. Përmirësimi i kushteve të punës, vleresimi si dhe motivimi i stafit do të realizohet nepërmjet një
procesi të kujdesshem menaxhimi ku indikatorët e performancës në raport me detyrat funksionale dhe permbushjen e objektivave
të punës do të jetë kriteri bazë në vlerësim.

115

Pjesërisht

Objektivi kryesor i aktiviteteve të programit buxhetor të planifikim menaxhimit është krijimi i strukturave
institucionale dhe kapaciteteve të nevojshme njerëzore dhe infrastrukturore që sigurojnë menaxhimin e
suksesshme të burimeve njerëzore dhe financiare në sistemin arsimor që mundëson reformimin e tij dhe
cilësinë e lartë të shërbimit të ofruar publikut. Trajnimi i Stafit IT per 115 speciliste

Pjesërisht

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
sistemit
informacionit.
Vleresimi sitedhe
motivimitei stafit
do të realizohet nepërmjet një procesi të kujdesshem menaxhimi ku indikatorët e performancës në

2

662

662

662 Plotesisht

60

60

65 Plotesisht

raport me detyrat funksionale dhe permbushjen e objektivave të punës do të jetë kriteri bazë në vlerësim. Zwri 600-601 Pagat dhe
sigurimet shoqërore janë planifikur në shumën 550.2 milion lekë dhe janw realizuar në masën 527.6 milion lekw ose 96 % e
fondeve të realizuar për 665 punonjës nga të cilët 656 punonjës me kohë të plotë dhe rreth 10 punonjës me kohë të pjesëshme
Auditimi dhe inspektimi i 30% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.Jane realizuar 22
auditime te plota "Shërbime të Sigurisë me bazë" si dhe 45 auditime te pjeseshme "Shërbime të Sigurisë me bazë "

K

Auditimi dhe inspektimi institucioneve te Sistemit te Arsimit

J

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

Numri
punonj/specilist.Trajn

12

12

10

L

Trajnimi i drejtoreve te shkollave qe aplikojne autonomine financiare

Numridrejt/adminis te
trajnuar

110

110

0

Aspak

Trajnimi i 110 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.

A

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

15

15

0

Aspak

Jane lidhur kontratat dhe pritet realizimi i tyre ne vitin ne vazhdim

E

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

Numri Godinave

1

0

0

F

Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne MASH, DAR/ZA

Numri Godinave

6

6

6 Plotesisht

G

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

Numri zyrave

38

38

I

Hartimi dhe Dizenjimi i projekteve te reja ndertimore dhe te projekte per
rikonstruksionine objekteve ne ne DAR/ZA.

Numri Godinave

2

1

M

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

Numri zyrave

38

38

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP
Data .28.01....2012

Numri I instituc/te pajisur
me softe

Koordinatori i
GSBI

Emri
Firma
Data .28.01....2012

24

rialokuar fondi
Fond I celur per rikonstruksion te mjediseve DAR Gjirokaster, ZA Mallakaster , eshte realizuar plotesisht ne varesi te vleres se
kontrates

Pjesërisht

Eshte pjese e projektit CBA per blerje pajisje te ndryshme elektronike, blerje paketa office dhe softwere, nje pjese e tyre me
kontratat te lidhura jane likujduar ,dhe nje pjese jane lidhur kontratat, mbeten per tu realizuar ne vitin ne vijim
Fond I celur per studim projektim per rikonstruksion te DAR Vlore , eshte realizuar plotesisht

1 Plotesisht
12

Rritja e aftësive vlerësuese dhe vetëvleresuese në sistem, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në
planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. Kontrata me 6 konsulente vendas dhe te 4
konsulente te huaj

Pjesërisht

Pjesërisht

Fond I celur per pajisje mobileri per aparatin e MASH si dhe per pajisjen e zyrave te DAR Lezhe dhe DAR Tirane, jane realizuar
nje pjese e fondit per pajisje ne MASH, jane realizuar plotesisht nga DAR Lezhe dhe aspak nga DAR Tirane
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria
Arsimit dhe Shkencës

Kodi

Programi
Arsimi Baze

Titulli

Kodi i

Sasia e

Sasia vjetore eSasia 12 mujor

Produktit
Emri i Produktit

Njësia Matëse

A

Shkolla te rehabilituara ne arsimin baze

nr. klasave te
reabilituara

265

265

A

Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve

nr.nxenesve

399,504

399,504

A

Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë

Nr. laboratoreve

300

300

159

A

Nr. kabineve te
mobiluara.

-

133

-

A

Kabinete te mobiluara te lendeve kimi fizike biologji
Projekte ndertimore te hartuara dhe dizenjuara sipas standardeve.(Jane perfshire ne
vleren e ndertimeve dhe rehabilitimeve)

Nr. projekteve te
hartuara

-

7

A

Blerje pajisje, mobilim i klasave te reja/rehabilituara.

nr. klasava te
pajisuara

A

Shkolla te reja te ndertuara sipas parametrave te kerkuar

nr. klasave te
ndertuara

223

223

A

Shkolla te ndertuara nga Bashkia e Tiranes (Projekti i Keshillit Europes )( jane perfshire
tek fondet e rehabilitimeve)

nr. klasave te
reabilituara

-

A

Kabinetet e informatikes te krijuara

Nr. laboratoreve

Planifikuar

676

e rishikuar

e Realizuar Plotesisht

265.0

Pjesërisht

Komente
Aspak
Jane celur fondet per objektet ne vazhdim te financuara nga FZHR 2011 gjithashtu u celen objekte te reja
per vitin 2011 nga FZHR 2011.Jane celur fondet per rehabilitimet nga projekti CBA.U realizuan pothuajse
plotesisht fondet e celura , duke bere perjashtim vetem disa kontrata te lidhura me vonese

pjeserisht

Fondi I celur per bibliotekat shkollore eshte detajuar sipas DAR/ZA-ve, u zhvilluan procedurat e
prokurimit, realizimi i plote sipas kontratatve
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

pjeserisht

Fondi u rialokua,Jane zhvilluar procedurat e prokurimit, jane lidhur kontratat dhe pritet realizimi i tyre ne
vitin ne vijim
Jane kryer pagesat per nje pjese te fondit per studim projektim dhe jene zhvilluar procedurat e prokurimit,
fondi u realizua ploteisht

7 Plotesisht
pjeserisht

Nga fondi per zhvillimin e rajoneve jane celur fondet e planifikuara, te cilat jane realizuar pjeserisht, per
fondet e celura nga projekti CBA realizimi I fondeve ka qene i plote

183.0

pjeserisht

jane celur fondet per objektet ne vazhdim te financuara nga FZHR 2011 ne te cilat ka realizim te plote
fondi.Eshte celur gjithashtu edhe fondi per objektet e reja nga FZHR 2011, jane lidhur kontratat, ne disa
prej tyre nuk ka realizim per arsye te lidhjes me vonese te tyre . Jane realizur fondet per ndertimet nga
projekti CBA,

184

132

pjeserisht

144

pjeserisht

200

162

Jane kryer pagesat per te gjitha kerkesat e Bashkise Tirane.Disa prej tyre jane paraqitur vetem ditet e
fundit te dhjetorit dhe nuk u be e mundur pagesa e tyre.
Jane fonde qe jane parashikuar nga projekti CBA ,eshte realizuar nje kontrate, pjesa tjeter eshte lidhur
kontrata dhe pritet realizimi ne vitn ne vazhdim

465

465

20

20

20.0 Plotesisht

Jane realizuar fondet e celura per objektet ne vazhdim, te cdelura nga FZHR 2011

Jane realizuar fondet e celura per objektet ne vazhdim, te cdelura nga FZHR 2011

Ndertimi i kopshteve te reja

L

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

nr. klasave te
reabilituara

80

80

80.0 Plotesisht

M

Kopshte te mobiluara me mobilje e orendi etj

nr. klasava te
pajisuara

100

100

100.0 plotesisht

N

Krijimi i kabineteve te psikologeve, furnizim me pajisje e orendi

Nr. kabineteve te
mobiluara.

170

Rritje e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë

Realizimi

Aspak

K

A

09120

399,504 Plotesisht

nr. klasave te
ndertuara

Nr. femijeve qe
ndjekin arsimin
parashkollor

11

71,670

Jane celur fondet nga projekti CBA , eshte lidhur dhe realizuar kontrata per pajisjen e klasave
parapergatitore

aspak

71,670

71,760 Plotesisht

rialokuar foni
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 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor 20102011. Priten te dhenat Tetor 2011 per femijet qe ndjekin arsimin parashkollor per vitin akademik 2012012

B

Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin parashkollor

C

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

D

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

E

Trajnimi i mësuesve te arsimit baze.

F

Kompesimi financiar i teksteve shkollore,per arsimin baze.

G

Zbatim praktik i autonomisë së shkollave mbasi marrin grantin e tyre

H

Sherbim transporti per nxenes dhe mesues.

I

Sigurimi i lidhjes me internet ne shkollat 9-vjecare

J

Tranimi i mëtejshëm i psikologëve shkollor

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP
Data .28.01....2012

Nr. femijeve qe
ndjekin arsimin
parashkollor
Nr. nxenesve qe
ndjekin arsimin
9vjecar
Nr. kurikulave te
rishikuara te arsimin
9vjecar
Numri punonj/ mesuesve
te trajn
Numri nxenesve qe
perfitojne trajtim finaciar
"Kopesim cmimi"
Numri institucioneve
perfituese te autonomise
Nr. mesuesve dhe
Nr.nxenesve
mesuesveqedhe
nxenesve qe
perfitojne sherbim
Internetit
Numri punonj/ mesuesve
te trajn

Koordinatori i
GSBI

71,670

71,670

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 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor 20102011. Priten te dhenat Tetor 2011 per femijet qe ndjekin arsimin parashkollor per vitin akademik 201-2012

71,760 Plotesisht

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 399 504mije nxenes ne arsimin parauniversitar Te dhenat per
numrin e nxenesve qe ndjekin arsimin 9 -vjecar Tetor 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor 2010-2011. Priten
te dhenat Tetor 2011) per femijet qe ndjekin arsimin 9-vjecar per vitin akademik 2011-2012
Eshte zhvilluar procedura e per PISS 2009 dhe eshte paguar kuota vjetore e anetaresise 2009,
konsulenca lokale =1197.2 mije leke, kurrikula e K11, kurrikula e klases 12 =4900.48 mije leke,
Konferenca =3,039.8 mije leke, Blerje mjete didaktike per arsimin parashkollor klasat pergatitore

399,504

399,504

399,504 Plotesisht

20

20

20 Plotesisht

6,000

6,000

2,730

pjeserisht

120,000

120,000

120,000

pjeserisht

110

110

0

38,000

38,000

399,504

399,504

230

230

Jane realizuar procedurat e prokurimit, e zhvilluar trajnim per rreth 2730 mesues vijon ne muajin
Kontrata Dhjetor janar 2012 Vazhdon procedura e likujdimit te detyrimeve.
Financohet ne tremiuorin e trete me fillimin e vitit 2011-2012 pritet te pajisen me tekste rreth 410 mije
nxenes ne arsimin publik dhe privat dhe te perfitojne kompesim financiar rreth 120 mije
nxenes.SPECIFIKO ROMET MINORITET NUK SHIKOJNE (Pagesa vijojne pas dates 05.01.2012 deri

Aspak Nuk jane zhvilluar procedurat, jane pakesuar fondet per vitin 2011
Jane duke u transportuar rreth 38 mije nxenes dhe mesues te arsimit 9 vjecar.detyrimet kalojne ne vitin
2012.
Ky sherbim eshte ofruar per rreth 2000 shkolla /institucione arsimore ne arsimin paraunviersitar ne
kuader te projektit CBA dhe kontrata e lidhur vazhdon sipas kushteve te kontrates, pageset do te kryen ne
vitit 2012.

38,000 Plotesisht
Plotesisht
Aspak

230

Emri
Firma
Data .28.01....2012
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria
Arsimit dhe Shkencës

Kodi

Programi
Arsimi I Mesem I përgjithshëm

Titulli

Kodi i
Produktit
Emri i Produktit
A

Shkolla te pajisura me laboratore shkencore

Sasia vjetore e Sasia vjetore eSasia 12 mujore
Njësia Matëse

nr.
laborat/shkollave

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

280

104

Laboratore IT te pajisura me kompjutera ne AMP.

Nr. kabineve te
pajisura

28

28

A

Blerje pajisje per Kabinetet informatikes

Nr. kabineve te
mobiluara.

0

0

A

Shkolla/ klasa te pajisura me mobileri

nr. klasava te
pajisuara

310

A

Shkolla te rikonstruktuara permes Projektit te KE me Bashkine e Tiranes( jane
perfshire tek rehabilitimet)

nr. klasave te
reabilituara

0

A

11
09230
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

104 Plotesisht

Aspak

Komente

20

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte realizuar plotesisht
Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte kryer nje pagese per nje pjese te pajisjeve , per
pjesen tjeter jane lidhur kontratat, pritet realizimi i tyre ne vitin ne vijim

80

26

Pjesërisht

Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte realizuar pagesa per nje kontratae te lidhur, jane
zhvilluar procedurat e prokurimit, jane lidhur kontartat dhe pritet realizimi tyre ne vitin ne vijim

58

30

Pjesërisht

Jane kryer pagesat qe jane paraqitur kerkesat nga Bashkia Tirane

A

Shkolla ne arsimin e mesem te reabilituara/zgjeruara

nr. klasave te
reabilituara

56

56

A

Shkolla te reja te ndertuara sipas standardeve europiane

nr. klasave te
ndertuara

110

110

110 Plotesisht

A

Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore

118842

118842

114,088 Plotesisht

I

nr I nxenesve
nr.
laborat/shkollave

Instalimi i sherbimit te internetit dhe pajisjeve DEMO

A

Trajnimi i mesuesve , per kurikulat e reja ne gjimnaze dhe zhvillimin profesional.

B

Sigurimi i teksteve shkollore per nxenesit e arsimit te mesem te pergjith

Numri punonj/ mesuesve
te trajn
Numri nxenesve qe
perfitojne trajtim finaciar
"Kopesim cmimi"

248

75

1550

1550

1,380

20000

15000

Vleresimi i nxnesve, matura shteterore

Numri nxenesve qe
aplikuan ne maturen
shteterore

38000

42000

D

Rishikimi i kurikules mesimore per K10 -k12

Numri I kurikulave te
rishikuara

15

15

F

Krijimin i kushteve dhe shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsimim
cilësor

118842

118842

G

Realizimi i autonomise shkollore ne arsimin e mesem te pergjithshem.

0

0

H

Veprimtari Ekstrakurikulare
TOTALI

10

10

C

Numri nxenesve qe
ndjekin arsimine mesem
te pergjithshem
Numri shkollave qe
aplikuan par grantin e
autonomise shkollore.
Numri I veprimtarive

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP
Data .28.01....2012

Koordinatori i
GSBI

Jane realizuar fondet per objektet ne vazhdim, jane realizuar procedurat e prokurimit per objektet e reja
te financuara nga FZHR 2011, disa kontarataja ne lidhur me vonese .

Pjesërisht

43

Jane realizuar fondet per objektet ne vazhdim dhe per objektet e reja te financuara nga FZHR 2011.
Jane realizuar fondet per ndertimet nga projekti CBA .
Fondi I celur per bibliotekat shkollore eshte detajuar sipas DAR/ZA-ve ,jane realizuar pothuajse plotesisht
Fondi I celur eshte ne kuader te projektit te CBA, eshte realizuar plotesisht

15,000 Plotesisht

Jane realizuar procedurat e prokurimit, eshte duke u zhvilluar trajnim per rreth 1200 mesues vijon ne
muajin Nentor 2011/ kontrata perfundon ne vitin 2012
Financohet ne tremiuorin e trete me fillimin e vitit 2011-2012 pritet te pajisen me tekste rreth 120 mije
nxenes ne arsimin publik dhe privat dhe te perfitojne kompesim financiar rreth 15 mije nxenes. (Pagesa
vijojne par dates 05.01.2012 deri ne 31.03.2012)

42,000 Plotesisht

Jane zhvilluar procedurat per provimet dhe riprovimet ne shtator per aplikantet mbetes ka perfunduar
puna per vleresimit e tyre, (per shkak te shkurtimit/rishikimit te buxhetit nuk jane kryer ende pagesat e
konstatuara per riprovimet ne shtator .jane planifikuar fonde ne Janar 2012 per likujdim te shpenzimeve.

Pjesërisht

Jane duke u rishikuar programet dhe skelet kurikulat klasa 11 -12 ka perfunduar puna per hartimin e tyre,
per shkak te shkurtimit/rishikimit te buxhetit nuk jane kryer ende pagesat e konstatuara.

Pjesërisht

10

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 120 mije nxenes ne arsimin parauniversitar Te dhenat per numrin
e nxenesve qe ndjekin arsimin mesem te pergjithshem Tetor 2011, rregjistrimet ne vitit shkollor 2011-2012

118,842 Plotesisht
Aspak

Pjesërisht

8

Pjesmarrej ne olimpiada ,

Emri
Firma
Data .28.01....2012
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria
e Arsimit dhe Shkences
Programi
Kodi i
Produktit
Emri i Produktit

Kodi

Arsimi I mesem profesional

Titulli
Sasia vjetore e Sasia vjetore eSasia 12mujore
Njësia Matëse

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

11
09240
Realizimi

Plotesisht

Pjesërisht

Aspak

Komente

A

Pajisje mesimore te bazave prodhuese- didaktike nga Projekti KE_IPA)

A

Laboratore mesimore te lendeve profesionale

A

Konvikteve eksistues te rehabilituara

A
I
J

Nr. Bazave prodhuese
nr. Laborat
nr. dhomave te
reabilituara
nr. klasava te
pajisuara

5

0

0

13

9

4

0

0

0

,
Pjesërisht

U realizuan pjeserisht

Pjeserisht

Eshte realizuar pagesa per nje kontrate te lidhur .

Blerje pajisje mobilierie per klasat, laboratoret dhe kabintet e rinj.
Blerje pajisje per krijimin laboratoreve te lendeve profesionale ne AMP (mbeshtetje
prog IPA)

45

45

39

Nr. laboratoreve te
pajisura

3

3

0

Aspak

Vazhdon puna per pergatitjen e dokumentacionit per nisjen e procedurave te prokurimit

Blerje pajisje elektronike per Krijimi i laboratoreve te infomatikes per AP.

Nr. laboratoreve te
pajisura

17

17

0

Aspak

Eshte lidhur kontrata dhe pritet te realizohet

nr. klasave te
ndertuara dhe
reabilituara

39

39

30

Pjeserisht

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret per projektet me financim te huaj, eshte
realizuar nje pjese e tvsh per shkollen e Marqinetit ne kuader te IPA

40

40

0

Pjeserisht

jane realizuar fondet per objektet ne vazhdim, per objektet e reja jane duke u zhvilluar procedurat e
prokurimit

0

0

0

0

0

10

10

K

Ndertimi i shkollave Programi IPA (BE), per ndertimin dhe rikonstruksionin e shkollave
Profesionale.

L

Reabilitimi objekteve ne shkolla profesionale

M

Reabilitimi objekteve ndertimore i bazave prodhuese didaktike

N

Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore, per shkollat e reja si dhe
rikonstruksionet e objekteve te Arsimit profesional si dhe bazave mesimore e didaktike

O

Pajisje per konviktet dhe Kuzhinat ne AP.

A

Tekste te integruara per lendet profesionale

B

Pergatitja e skelet-kurrikulave te kualifikimeve te reja profesionale dhe rishikimi i
kurikules aktuale

C

Zgjerimi dhe rritje e pranimeve ne AFP, nepermjet hapjes se programeve te reja te
studimit ne perputhje me novojat e tregut vendas, rajonal dhe me gjere

D

Trajnimi i mesuesve qe i perkasin arsimit profesional e social-kulturor.

E

Programe mesimore te permiresuara ne bashkepunim me biznesin.

F

Akreditimi i drejtimeve te studimit/ shkollave nga AFP

G

Trajnim i drejtuesve të shkollave, për përdorimin e pajisjeve informatike në
mësimdhënie etj.

H

Mbeshtetje financiare me burse per nxenesit ne nevoje si dhe ne dege te rendesishme
te ekonomise

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP
Data .28.01....2012

nr. klasave te
reabilituara
nr. bazave
prodhuese te
reabilituara
Nr. projekteve te
hartuara
nr. Dhomave apo
kuzhinave te
pajisura
nr. nxenesve te
pajisur me teksteve
te lendeve

2,000

2,000

Aspak

0

2,000 Plotesisht

Jane zhvilluar procedurat konform VKM 107 date 10.02.2010 I ndryshur, vazhdon procedura per pagesen
e nxenesve qe kane perfituar kompesim per cmimin e teksteve shkollore per vitin 2011-2012

30 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 per
shkak t rishikimit te buxhetit pagesat me konsulentet jane planifikuar te realizohen ne vitin 2012

30

30

nr. nxenesve

19,800

19,800

nr. mesuesve

200

200

200 Plotesisht

nr. programeve

5

5

0 Plotesisht

Nr. akreditimeve
Nr.
drejtuesve/mesuesv
e

5

5

5 Plotesisht

30

30

30 Plotesisht

4,700

4,700

Nr. skeletkurrikulave

Nr. nxenesve/
perfitues

Koordinatori i
GSBI

Emri
Firma
Data .28.01....2012

Do te kryhen procedurat nga vete donatoret

19,800

4,300

Eshte ofruar sherbimi arsimor per rreth 19 800 nxenes ne arsimin profesional e socilakulturorTe dhenat
per numrin e nxenesve qe ndjekin arsimin mesem te pergjithshem Tetor 2010, rregjistrimet ne vitit shkollor
2010-2011

Plotesisht

Jane zhvilluar procedurat e trajnimit, pritet likujdimi I detyrimeve.
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.

0.0

Pjesërisht

Eshte realizuar procedurat nga Agjencia e AFP

Jane realizuar procedurat e prokurimit, dhe zhvilluar trajnim
Eshte ofruar mebshtetje finananciare per rreth 4700 per 6-mujorin e pare dhe 6 mujorin e dyte 2011, Ne
bursat e detajuara per vititn akademik/ shkollor 2011-2012 nuk jane perfituar te gjitha bursat nga 1650 te
miratuara me VKM nr.526, date 20.7.2011 jane perfituar vetem 1200 bursa.
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria
Programi

Kodi

Arsimi I Larte

Kodi i
Produktit
Emri i Produktit

Titulli

Sasia vjetore e Sasia vjetore e Sasia 12 mujore
Njësia Matëse

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

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. punonjesve te
rinj ne IAL

300

300

B

Të sigurohet cilësia e programeve të studimit, dhe implementimi i sistemit te krediteve
per studentet e IAL-ve bazuar në kualifikimin standart të Bolonjës

Nr. programeve te
reja j ne IAL

45

45

C
D
E
F
G

Zgjerimi i sistemit te Institucioneve te Arsimit te Larte , permiresimi i raportit
student/pedagog

Nr. studenteve ne
treciklet e studimit ne
IAL

Pjesërisht

Komente
Aspak
Jane realizuar procedurat e per punesimin e personelit akademik ne IAL me kohe te plote si dhe kontrate
vjetore konfrom .Personeli akademik i ftuar dhe personeli akademik me kontratë, punësohet sipas
kërkesave të nenit 48 dhe nenit 49, të ligjit nr. 9741, datë 21.05.2007 ”Për Arsimin e Lartë në Republikën
e Shqipërisë”.
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 finacimit te Arsimit te Larte
2012 -2014. Financimi i konferencave

287 Plotesisht

30

110000

109,800 Plotesisht

22

22

22 Plotesisht

12

12

17200

17200

130

130

165

165

165 Plotesisht

realizojne studimet
ne QSA

09450

Realizimi
Plotesisht

110000

Nr. svleresimeve dhe
akreditimeve
ne IAL
Vleresime dhe akreditime te IAL, per nje proces cilesor te sigurimit te cilesise
Nr. institucioneve
qe
do te realizojne
Perkthimi i teksteve e botime per studentet ne IAL-eve të gjitha programeve të tyre të
teksteve te
perkthyera per IAL
studimit në ciklin e parë.
Nr, sudenteve qe
perfitojne burse si
dhe nr. studenteve
Rritjen e dimensionit social , shtimit të numrit të bursave financiare për studentët
Nr, sudenteve qe
burse
Rritja së bashkëpunimit me organizmat evropianë.
Nr,perfitojne
sudenteve
qe qe

11

2

Pjesërisht

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)
Jane lidhur kontratat dhe jnae duke u realizuar procedurat e per likujdimin e tyre.

Pjesërisht

Procedurat jane ne vijim per realizimin e procedurave per perkthim e teksteve ne IAL.
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. Procedurat jane ne
vijim per realizimin e ciklit te plote te mbeshtetjes financiare per studentet dhe IAL publike per vitin 2010
Jane konstatuar detyrime per studentet qe studiojne jashte vendit ne kuader te marreveshjeve bilaterale
por per mungese fondesh nuk jen realizuar pagesat.

0.0

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.

Pjesërisht

17,200 Plotesisht
60

N

Mbeshtetje Financiare per Qendrën e Studimeve Albanoligjike ne Fazen Kalimtare

O

Hartimi dhe dizenjimi i projekteve ndertimore dhe rikonstruksioneve ndertimore.

nr. Projekteve te
dizenjuara

0

1

1 Plotesisht

M

Pasurimi I fondit te bibliotekave

nr. bibliotekave te
pajisur

13

5

0

L

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

Jane celur fondet nga FZHR 2011 dhe u realizuan plotesisht
Jane celur fondet dheu realizuan pjesersiht

Pjesërisht

nr. IAL perfitues

11

11

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

10

10

0

Aspak

Jane duke u realizuar procedurat e prokurimit nga vete donatoret

N

Krijimi laboratoreve teknologjike dhe me karakter teknik ne IAL

nr. laboratoreve te
pajisur

K

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

nr. laboratoreve te
pajisur

50

50

30

I

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

nr. auditoreve te
ndertuara

10

10

10 Plotesisht

A

Pajisje auditoresh dhe zyra departamentesh ne IAL

nr. auditoreve te
pajisur

100

100

55

Pjesërisht

U realizuan pjeserisht sepse nje pjese procedurave nuk u realizuan ne kohe

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.

nr. auditoreve te
rehabilituara

35

35

5

Pjesërisht

U realizuan pjeserisht sepse nje pjese procedurave nuk u realizuan ne kohe

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP

Koordinatori i
GSBI

Emri
Firma

Pjesërisht

U realizuan te gjitha kontarat e lidhura, nje pjese e tyre nuk u realizuan ne kohe, pritet realizimi i tyre ne
vitin ne vijim

Jane realizuar plotesisht fondet nga fondi I zhvillimit te rajoneve 2011

Drejt
uesi i
EMP

Koordinatori i
GSBI
Data .28.01....2012

Data .28.01....2012
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Tabela 7: Raporti i Realizimit të Produkteve të Programit per Buxhetin 2011 (3- mujor progresive)
Ministria

Kodi

Programi
Kerkim Fondamental dhe Ekselence

Titulli

Kodi i
Produktit
Emri i Produktit
Promovimi i projekteve ne kuadrin e Programeve Kombetare dhe Nderkombetare te
Kerkimit dhe Zhvillimit, nepermjet Konferencave dhe Seminareve te organizuara nga
A
MASH

Sasia e
Njësia Matëse

Sasia vjetore eSasia 12 mujore

Planifikuar

e rishikuar

e Realizuar

Nr. Aktiviteteve

3

3

B

Nr. Perfituesve

2800

2775

2,775 Plotesisht

C

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

Nr. projekteve

0

2

2 Plotesisht

Nr. projekteve

2

2

2 Plotesisht

Nr. projekteve

0

0

Nr. projekteve

80

109

E

Pjesmarrje me projekte te mbeshtetura financiarisht ne kuader te FP7.
Pjesmarrja e Programe Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te
mbeshtetura financiarisht.

F

Kerkues dhe shkencetare e rinj qe kryejne studimet e tyre Universitare dhe pas
Universitare jashte vendit te mbeshtetur financiarisht.

Drejt Emri
uesi i Firma
EMP
Data .28.01....2012

Koordinatori i
GSBI

Emri
Firma
Data .28.01....2012

09770
Realizimi

Plotesisht

Programe Kerkimore Universitare dhe i Shkollave te larta dhe kerkues te rinj te
mbeshtetura financiarisht.

D

11

1

109 Plotesisht

Pjesërisht

Pjesërisht

Aspak

Komente

Jane paguar detyrimet e vitit 2010
Jane duke u realizuar procedurat, fondi eshte rialokuar per IAL publike ne date 30.5.2011 miratuar me
udhezimin nr. 19 date 30.05.2011 fondi prej 341 milion leke.
Jane duke u realizuar procedurat, fondi eshte rialokuar per dy procedura Botimi I Librit per Petro Nini
LUARASIN
UCI
. SHBLU
dhe Konferenca
nderkombetare
ne Porf.Astrit
Balliu )UBT ndërmjet
Ne
zbatim te(Alfred
ligjin nr.
9866,
datë 31.01.2008
”Për ratifikimin
memorandumit
të mirëkuptimit,
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”, shkresës nr. 1567, datë 09.02.2011 të Ministrisë së Punëve të
Jashtme ”Për pagesën e transhit të parë të detyrimit financiar për vitin 2011-të në kuadër të FP 7-tës”,
notës verbale ARES (2011) 97974, datë 28 Janar 2010 të Commission Europeenne, dërguar nga
Jane duke u vleresuar praktikat aplikimit te "Fondit te Ekselences 2011" per rreth 150 aplikante
Per studentet qe ndjekin studimet ne 1♣ 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
plote i vitit 2011.(Vazhdon pagesa sipas kushteve te kontrates)

