Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, Viti-2019
Nr. Data e regjistrimit
Objekti
Rendor të kërkesës

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i
Kërkesës

Tarifa

1

07.01.2019

Pyetësor

DPESHM/DPSHKRR/Koordin
atori/Autoriteti përgjegjësPërfunduar
16.01.2019

2

08.01.2019

Kërkesë për informim për interpretimin e Masterit Profesional

DPPZHASR -08.01.2019

Përfunduar

S'ka

3

05.01.2019

Kerkesë për informim për lëvizje paralele në mësuesi

Koordinatori

Përfunduar

S'ka

4

09.01.2019

Informacion mbi Bursat e Ekselencës

DPESHM/DPPZHASR

Përfunduar

S'ka

5

15.01.2019

Informacion ne lidhje me statusin ligjor te "Shkolles se Larte Private Mesdhetare", ose "Universiteti Mesdhetar i Shqiperise" DPESHM/DPPZHASR

Përfunduar

S'ka

DPPZHASR-17.01.2019

Përfunduar

S'ka

Kërkoj informacion mbi:
1)A ka një numër të saktë të indetifikuar nga ministria juaj për fëmijët (1 deri në 19 vjecc) që kanë probleme me dëgjimin?
2)Sa qendra ditore (të ngritura në format e OJF-ve apo të mbështetura nga organizatat fetare) ka në Shqipëri të liccensuara
për akomodimin e fëmijëve që kanë kanë probleme me dëgjimin? Ju lutem nëse dispononi një listë me emra dhe
shpërndarjen gjeografike të këtyre qendrave na e vendosni në dispozicion
3)Cilat janë kriteret për liccensimin e këtyre qendrave?Sa herë bëhet rinovimi i këtyre liccensave?
4)Cilat janë masat që ministria ka marrë për akomdimin apo orientimin e këtyre fëmijëve në “Institutin e Nxënësve që nuk
Dëgjojnë”

S'ka

6

16.01.2019

7

18.01.2019

Kerkesen per informacion mbi identifikimin e nivelit të përfshirjes politike të të rinjvë në vendimarrjen lokale si dhe
strukturave dhe mekanizmave të zbatuar nga institucionet vendore

DPPZHASR-

Përfunduar

S'ka

8

18.01.2019

Kerkese per informacion mbi vazhdimesine e procesit te hartimit te ligjit per rinine. Draftin aktual te Ligjit mbi te cilin po
punohet nga ekspertet e Ministrise.

DPPZHASR-

Përfunduar

S'ka

29.01.2019

Kerkese per informacion të detajuar mbi listën e investimeve dhe projekteve të kryera nga institucioni juaj në territorin e
Bashkisë Vlorë, Durrës dhe Kamëz gjatë vitit 2018 dhe listën e investimeve dhe projekteve të parashikuara në buxhetin tuaj DEF-29.01.2019
të vitit 2019 për këto njësi vendore

9

10

30.01.2019

Kërkoj informacionin e mëposhtëm në lidhje me:
1- Në çfarë faze janë punimet për ndërtmin e bibliotekes shkencore digjitale online për universitetet?
2- Cilat janë afatet kohore të saj( fillimi dhe mbarimi)?
3- Sa titujsh librash do jenë në funksion të studentëve?

DPPZHASR-31.01.2019

1. A ka Ministria e Arsimit një "data -base" për studentët të cilët kanë fituar bursa në fondin e ekselencës nga viti 2007 deri
në 2019?
2. A ka Ministra e Arsimit informacion në lidhje me këta studentë nëse e vazhdojnë veprimtarinë profesionale brenda apo
DPPZHASR-13.02.2019
jashtë vendit?
3. Sa studentë kanë fituar në vit bursa nga fondi i ekselencës?

Përfunduar

Përfunduar

S'ka

Përfunduar

S'ka

11

01.02.2019

12

03.02.2019

Kerkese per informacion Marreveshja e firmosur me "European Student Card"

Drejtoria Integrimit-06.02.2019 Përfunduar

S'ka

13

15.02.2019

Kërkoj informacion mbi marrëveshjen që Ministria e Arsimit ka nënëshkruar me ANAD dhe MSHMS per përmirësimin e
cilesise se shërbimit arsimor te fëmijëve me probleme dëgjimi

DPPZHASR-26.02.2019

Përfunduar

S'ka

14

05.03.2019

Koordinatori-06.03.2019

Përfunduar

S'ka

1. Sa persona janë të punësuar në Ministrinë e Arsimit? 2.Sa prej këtyre personave i përkasin personave me aftësi të
kufizuara?

15

06.03.2019

16

22.03.2019

17

18

19

05.04.2019

10.04.2019

15.04.2019

Kerkese per informacion:1. Një kopje e marrëveshjes të lidhur me CNOUS dhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore për
përgatitjen dhe implementimin e European Student Card në Shqipëri;
2. Akte nënligjore të miratuara për kartën e studentit;
3. Rezultatet finale dhe listën me anëtarët e ri të Bordeve të Adminsitrimit të emëruar/përzgjedhur nga MASR në të gjithë
universitetet publike dhe listën me kandidatët për anëtar Bordi të votuar nga studentët dhe numrin e votave për secilin
kandidat;
4. Numrin e disertacioneve të depozituara në MASR në funksion të arkivit digjital të disertacioneve nga IAL-të Publike;
DPPZHASR-26.02.2019
5. Urdhrin e Ministrit për ngritjen e Portalit të Transparencës dhe Ankesave;
6. Numri i studentëve të nivelit të parë të studimeve përfitues të reduktimit të tarifës dhe përfitimit të bursave;
7. Numri i studentëve përfitues të reduktimit të tarifës në nivelin e dytë të studimit;
8. Buxheti total i akorduar nga shteti në formën e grantit për vitin 2019 për reduktimin e tarifave në dy nivelet dhe dhënien e
bursave në IAL-të publike.

Përfunduar

S'ka

Një kopje te plote të listes se punonjesve /stafit te Ministria Arsimit, Sportit dhe Rinisë e dhe te gjitha institucioneve nen
varesine Tuaj, duke perfshire: emer, mbiemer, funksionin, adrese emaili dhe numer telefoni per perdorim zyrtar.

Koordinatori-Institucionet e
varesise 06.03.2019

Përfunduar

S'ka

Kerkese per informacion "Kam aplikuar ne programin " burse per studime te avancuar master ne shqiperi"
Nga momenti qe shpallesh fituese, si funksionon marrja e burses?

Drejtoria Integrimit-08.04.2019 Përfunduar

S'ka

Koordinatori - 10.04.2019

Përfunduar

S'ka

DPPZHASR-19.04.2019

Përfunduar

S'ka

DPPZHASR-25.04.2019

Përfunduar

S'ka

DPPZHASR-06.05.2019

Përfunduar

S'ka

Kërkoj informacionin e mëposhtëm në lidhje me:
1. A është në juridiksionin tuaj konvikti i shkollës së mesme profesionale “Charless Telford Erickson”, Golem?
2. A jeni vënë në dijeni për kushtet e këqija të konviktit?
3. A ka ndonjë plan restaurimi për konviktin e sipërpërmendur?

Ambasada PINK kërkon informacion nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë mbi aktivitetet, nismat apo programet që
keni ndërmarrë nga data 1 Janar 2018 – 31 Dhjetor 2018 për të zbatuar detyrimet që ka Institucioni juaj për zbatimin e
Planit të Veprimit për të Drejtat LGBTI në Shqipëri.

Kerkojme nga ana juaj nje informacion te detajuar lidhur me, sa me poshte:
1. Sa eshte numri i shkollave publike te cilat ofrojne mesim ne nje gjuhe te nje prej pakicave kombetare, sipas seciles pakice,
referuar atyre te njohura nga ligji 96/2017 "Per mbrojtjen e pakicave kombetare".
20

17.04.2019
2. Si eshte shperndarja e shkollave publike, te cilat ofrojne mesim ne nje gjuhe te nje prej pakicave kombetare, sipas
bashkive te vendit dhe perkatesise se pakices te ciles ato i drejtohen.

1. Cili është numri i biblotekave në shkollat e Republikës së Shqipërisë të cilat janë brenda standarteve e me një fond të
pasur librash dhe cili është numri i biblotekave që ende nuk janë brenda standarteve dhe në të cilat duhet krijuar dhe
pasuruar fondi
2. Cili është numri i laboratorëve në shkollat e Republikës së Shqipërisë , të cilët janë brënda standarteve dhe funksional
dhe cili është numri i laboratorëve që ende nuk janë brenda standarteve dhe të cilët duhet të pajisen me mjete dhe materiale
pune.

21

23.04.2019

22

27.04.2019

informacion te shkurter mbi procedurat e marrjes se vertetimeve apo dokumentave brenda universitetit qe mund te na
nevojitet dhe ku bazoheni per shumen qe duhet te paguajme per vertetim qe na nevojitet .

Koordinatori- 30.04.2019

Përfunduar

S'ka

23

06.05.2019

Numri i studenteve qe marrin burse ne universitetin e Tiranes,gjate perjudhes kohore 5 vitesh,me motivin ndihme ekonokim. Koordinatori- 27.05.2019

Përfunduar

S'ka

Përfunduar

S'ka

Kërkoj informacion si më poshtë:
24

08.05.2019

• A e shihni ju shqetësues fenomenin e përhapjes së Shishës (nargjile) afër shkollave?
• A është ngritur, trajtuar apo denoncuar si problem nga drejtoritë arsimore apo prindërit e nxënësve?
• Nese po çfarë masash ka marrë ministria për këtë fenomen per te mbajtur te miturit larg Shishës?

DPPZHASR-13.05.2020

Të nderuar Zotërinj,
Sipas VKM-së së Nr.68, datë 07.02.2018, “Për kufinjtë dhe kriteret e përcaktimit të
shpërblimit që i përgjigjet pagesës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore” është parashikuar që
Koordinatori- 13.05.2019
punëdhënësi, ka detyrimin që ndaj puunëmarrësve të tij të paguajë shpërblimin për ushqimin gjatë pushimit në ndërmarrje,
nëse nuk mund t'i sigurojë lokal për ngrënie.
Në këto kushte kërkojmë nga ana juaj, të na jepni informacion nëse institucioni juaj, gjatë veprimtarisë së tij të përditshme, i
zbaton kushtet e parashikuara më lart, duke përmbushur detyrimet që lindin ndaj punëmarrësve.

25

11.05.2019

26

14.05.2019

Kerkese per informacion marreveshje midis Republikes se Shqiperise dhe Republikes se Kosoves

27

18.05.2019

Buxheti i akorduar nga Ministria e Arsimit per vitin shkollor 2018-2019 per gjimnazin me profil te pergjithshem: "Haxhi
Qehaj" ne bashkine e Rrogozhines.

28

24.05.2019

Kërkoj informacionin e mëposhtëm në lidhje me:
1. A kanë filluar aplikimet për kartën e studentit?
2. Nëse po në cilat fakultete, dhe për sa ditë pas aplikimit do të mund të tërhiqen nga studentët?
3. Nëse jo a ka një datë të caktuar kur do të fillojnë aplikimet?

Përfunduar

S'ka

D.Integrimit-24.05.2019

Përfunduar

S'ka

Drejtoria e Finances dhe
Buxhetit 23.05.2019

Përfunduar

S'ka

DPPZHASR-06.06.2019

Përfunduar

S'ka

Sa ka qenë shuma akorduar për fondin e ekselencës nga MASR për periudhën 2007-2012 në secilën prej viteve dhe kush ka
përfituar?
Sa maturantë kanë përfituar në secilin vit prej 2007-2012 dhe sa është shuma e paguar për secilin prej tyre?
Lutemi dërgoni emrat e nxënësve që kanë përfituar çdo vit për periudhën 2007-2012
Sekretariati Teknik
Sa prej nxënësve janë kthyer në Shqipëri dhe pozicionet ku ata kanë punuar pas kthimit apo ku punojnë sot?
A ka MASR një sistem gjurmimi për gjithë ekselentët e kësaj periudhe?

29

28.05.2019

S'ka

30

28.05.2019

Kerkese per informacion ne lidhje me kuotat per studentet nga Presheva

31

29.05.2019

Informacion mbi universitetin Mesdhetar

Drejtorite MASR

S'ka

32

30.05.2019

Kerkese per informacion Fondi ekselences

Sekretariati Teknik

S'ka

33

31.05.2019

Kerkese per informacion per dosjen personale per njohje diplome

Arkiva

S'ka

S'ka

