REGJISTRI i KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2021
3-mujori i parë

Nr. Rendor

Data e kërkesës

Objekti i kërkesës

Data e përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të
kërkesës

Tarifa

06.01.2021

Derguar informacioni mbi proceduren e
marrjes se dublikait te njehsimit te diplomes

E plotë

jo

07.01.2021

1. Cilat janë ndryshimet e bëra në sistemin arsimor bazuar në
legjislacionin Kombëtar dhe Konventen Ndërkombëtare për
mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve?
2. Cilat janë ndryshimet që ka pesuar kurrikula me bazë
kompetencash?
3. Është bërë shpërndarja e librave falas deri në klasen e nënte?
4. Nese po, janë të gjithë nxënësit e përfshirë në skemen
mbeshtetese të librave falas apo ka ndonjë kadegori specifike
perfituese?
5. Ka një investim me vlere parash dhe i kujt është ky buxhet?
6. Sa femijë shqiptare marrin mësim në gjuhën e Maqedonise se
veriut?
7. Kur është hyrë Shqipja si gjuhë zyrtare në Maqedonine e
veriut?

27.01.2021

Derguar informacioni mbi aksesimin e
mesimit ne gjuhen amtare te pakicave
kombetare, botimin dhe shtypjen e tekseve
perktese dhe mbi shperndarjen e teksteve
falas te cilet mbulohen nga buxheti i shtetit

E plotë

jo

3

07.01.2021

Informacion mbi pagat e arsimtarëve në këto 7- vite

11.01.2020

E plotë

jo

4

08.01.2021

Kërkohet informacion mbi mbeshtetjen financiare per organizatat
e shoqerise civile gjate vitit 2020

11.01.2020

E deleguar

jo

5

08.01.2021

Kërkohet informacion mbi pagesen e nje fature

11.01.2020

E plotë

jo

6

11.01.2021

Kërkohet informacion mbi numrin e studenteve te regjistruar
gjate vitit te fundit dhe mundesisht gjate 5 viteve te fundit per
institucionet e arsimit te larte private qe operojne ne vendin tone
aktualisht (secilit prej tyre), numrin e stafit pedagogjik te secilit
prej tyre, si dhe numrin e programeve studimore qe ofrojne secili

13.01.2020

E plotë

jo

7

11.01.2021

Informacion mbi perfitimin e burses

18.01.2021

E plotë

jo

8

11.01.2021

Informacion mbi studimet e ndjekura në x institucion te arsimit te
larte.

14.01.2021

E plotë

jo

9

14.01.2021

Kërkohet informacion mbi udhetimet per titullarin e MASR,

26.01.2021

E plotë

jo

10

14.01.2021

1- Sa të punësuar ka Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise?
2- A ka të punësuar persona me aftësi të kufizuara? Sa?

18.01.2021

E plotë

jo

1

05.01.2021

Kopje per dublikant vertetimi

2

Derguar informacioni i kerkuar mbi pagat e
punonjesve te arsimit parauniversitar qe nga
data 01.05.1999
Deleguar tek institucioni ne varesi te MASR,
konform kuadrit ligjor ne fuqi
Sqaruar kerkuesi mbi organizimin e
nderrmarrjeve te trajtimit te studenteve dhe
rolit te MASR ne financimin e tyre.
Gjithashtu kerkuesi eshte sqaruar se ku duhet
te adresoje kerkesat e tij pra prane
nderrmarrjes se trajtimit te studenteve Vlore.
Derguar informacioni mbi numrin e
studenteve te regjistruar gjate 5 viteve te
fundit per institucionet e arsimit te larte.
Derguar informacioni mbi VKM-te perkatese
per perfitimin e bursave dhe kategorite qe
perfitojne.
Derguar informacioni mbi studimet e
ndjekura.
Derguar informacioni i kerkuar mbi udhetimet
e titullarit te institucionit per periudhen
01.01.2019-30.09.2020
Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin e
te punesuarve ne Ministrine e Arsimit, Sportit
dhe Rinise si dhe mbi numrin e personave me
aftesi te kufizuar.

11

18.01.2021

Kerkese per te vulosur vertetimin e notave

25.01.2021

12

21.01.2021

Kerkese per mospajisje me kartonin e diplomes

29.01.2021

13

21.01.2021

Kërkohet informacion mbi pajisjet elektornike te shperndara si
rezultat i gjendjes se krijuar nga Covid

01.02.2021

14

22.01.2021

Kërkohet informacion mbi udhetimet per titullaret e MASR (Znj.
Kushi, Znj. Shahini dhe Znj. Nikolla) si dhe per Zv.ministrat e
MASR, gjatë 8 viteve të fundit

04.02.2021

15

25.01.2021

Kërkohet informacion mbi udhetimet per titullaret e MASR (Znj.
Kushi, Znj. Shahini dhe Znj. Nikolla) si dhe per Zv.ministrat e
MASR, gjatë 8 viteve të fundit. Te dhena mbi demshperblimet
gjyqesore per personat e shkarkuar nga puna.

08.02.2021

16

25.01.2021

Kerkese per informacion mbi bursat

26.01.2021

17

25.01.2021

Kerkese per udhetimet

08.02.2021

18

28.01.2021

Mbi fondin e ekselences

04.02.2021

19

28.01.2021

Mbi mosmbylljen e diplomes per arsye shendetesore

12.02.2021

20

28.01.2021

Mbi praktiken mesimore

29.01.2021

21

28.01.2021

Mbi shkollat e arsimit te detyrueshem ne kuader te projektit X

02.03.2021

22

01.02.2021

Kerkese per vertetim nga IAL

01.02.2021

23

01.02.2021

Mbi koncensionet dhe PPP-te dhe shkollat qe zhvillojne mesim
me dy turne

08.02.2021

24

02.02.2021

Kërkohet informacioni mbi statistikat per numrin e nxenesve ne
shkollat publike qe kane zgjedhur italishten si gjuhe te huaj

08.02.2021

25

02.0.2021

Kontratat e shtepive botuese

02.02.2021

26

03.02.2021

Mbi licencen e mjekut

03.02.2021

27

03.02.2021

Mbi diplomen e shkolles se mesme

03.02.2021

28

03.02.2021

Mbi njohjen e universitetit te huaj

03.02.2021

29

03.02.2021

Mbi mospajisjen me kartonin e diplomes

03.02.2021

30

08.02.2021

31

08.02.2021

Info per FondEX
Mbi daten e zhvillimit te zgjedhjeve per bordin e administrimit
financiar

Sqaruar kerkuese se ku duhet te adresohet per
te vulosur vertetimin e listes se notave.
Derguar informacioni i kerkuar mbi
mospaisjen me kartonin e diplomes nga
institucioni dhe kthyer pergjigje mbi
problematiken.
Derguar informacioni i kerkuar mbi
shperndarjen e paisjeve elektronike te
shperndara gjate periudhes COVID.

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

Derguar informacioni mbi udhetimet e
titullareve te institucionit per 8 vitet e fundit.

E plotë

jo

Derguar informacioni mbi udhetimet e
titullareve te institucionit ne 8 vitet e fundit si
dhe mbi demshperblimet nga vendimet
gjyqesore per personat e shkarkuar nga puna.

E plotë

jo

E plotë

jo

Derguar informcioni i kerkuar mbi bursat i
derguar nga strukturat perkatese te
universitetit.
Derguar informacioni i kekuar mbi udhetimet
e Ministrave dhe Zevendesministrave 20182020
Deguar informacioni i kerkuar mbi fondin e
ekselences per listen e studenteve perfiues te
vitit te dyte dhe me tej per vitin akademik
2020-2021
Derguar informacioni i kerkuar mbi
mosmbylljen e diplomes per shkak te arsyeve
shendetsore nga universiteti
Derguar informacioni i kerkuar mbi praktiken
profesionale.
Dhene informacion mbi proceduren e
aplikimit e projektit.
Sqaruar kerkuesi se ku duhet te adresohet per
kerkesen e tij.
Derguar informacioni i kerkuar mbi PPP dhe
numrin e shkollave qe zhvillojne mesim me
dy turne.
Derguar informacion mbi numrin e nxenesve
qe studiojne gjuhen italiane per vitin 20202021
Percjellur kopje e kontratave
Sqaruar kerkuesi se ku duhet te adresoje
kerkesen e tij.
Sqaruar kerkuesi se ku duhet te adresoje
kerkesen e tij.
Sqaruar kerkuesi se ku duhet te adresoje
kerkesen e tij.
Deleguar kerkesa prane Rektoratit te
Universitetit "Ismail Qemali", Vlore.
Pergjigje e kufizuar

E plotë

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E deleguar

jo

E kufizuar

jo
jo

32

08.02.2021

1- Sa mësues kanë rezultuar pozitive me Covid-19 që nga 11
janari e deri më tani?
2- Sa nënës kanë rezultuar pozitiv me Covid-19?
3- Si parashikohet situata në shkolla nga pandemia covid-19? Ka
patur shtime të rasteve dhe çfarë masash është menduar të merren
nga situatë pandemike në vëndin tone?

33

09.02.2021

Kerkese ne lidhje per nje projek ne bashkepunim me x
Universitet

34

10.02.2021

Kerkese per biletat per disa vendet qe kane udhetuar ish ministrat
dhe ish ose zvendes ministrat, pagesat e hoteleve si dhe kostot e
transportit te brendshem.

12.02.2021

35

11.02.2021

Mbi diplomat e X.Y

36

11.02.2021

A ka paguar Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për zhvillimin
e platformës akdemia.al? Nëse po, sa ka kushtuar kjo platformë?
A ka statistika për përdoruesit e platformës që janë studentë të
universiteteve publike? Nëse po, sa studentë të universiteteve
publike janë përdorues të platformës?
A ka statistika për përdoruesit e platformës që janë pedagogë të
universiteteve publike? Nëse po, sa pedagogë të universiteteve
publike janë përdorues të platformës?
A ka ankesa nga përdoruesit mbi platformën? Nëse po, sa ka qenë
numri i ankesave përgjatë muajve Tetor 2020 - Janar 2021? Si
menaxhohet përgjigja e ankeses në këto raste?

37

12.02.2021

38

16.02.2021

Sqaruar kerkuesi se ku duhet te adresoje
kerkesen e tij.

E plotë

jo

16.02.2021

Sqaruar kerkuesi se duhet te depozitoje nje
kerkese me shkrim ne menyre qe kerkesa e tij
te mund te trajtohet nga grupi perkates i punes

E plotë

jo

E plotë

jo

07.04.2021

Sqaruar kerkuesi mbi informacionin e kerkuar
se udhetimet qe nuk jane perfshire ne
pergjigjen e meparshme jane udhetime
shpenzimet e te cilave jane mbuluar nga pala
pritese.
Pergjigje e kufizuar

E kufizuar

jo

29.03.2021

Deleguar kerkesa tek RASH

E deleguar

jo

Mbi studimet ne x universitet

10.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi studimet
ne Universiteti.

E plotë

jo

15.02.2021

Kerkohet informacion mbi vlerën e cila ka shkuar nga buxheti i
shtetit për kancelari të ndryshme zyrash, mobilim zyrash dhe
makina për institucionin tuaj nga viti 2014 deri në vitin 2020

18.02.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi vlerën e
shkuar nga buxheti i shtetit për kancelari të
ndryshme zyrash, mobilim zyrash dhe makina
për institucionin nga viti 2014 deri në 2020

E plotë

jo

39

16.02.2021

Informacion mbi procedurën që duhet të ndjeki për të përcjellë
një projekt pranë MASR

18.02.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi
proceduren e sjelljes se nje projekti ne MASR

E plotë

jo

40

16.02.2021

Numrin e shkollave të mesme profesionale në Qarkun e Shkodrës,
numrin e nxënësve që ka secila, emrat dhe kontaktet e drejtuesve
të këtyre shkollave

18.02.2021

Sqaruar kerkueses se ku duhet te adresoje
kerkesen e tij.

E plotë

jo

41

17.02.2021

Percillet projekti X

02.03.2021

Derguar informacioni mbi aplikimin e
projektit

E plotë

jo

42

19.02.2021

23.02.2021

Deleguar institucionit perkates

E deleguar

jo

43

24.02.2021

E kufizuar

jo

E plotë

jo

44

24.02.2021

Numrin e shkollave të mesme profesionale në Qarkun e Shkodrës,
numrin e nxënësve që ka secila, emrat dhe kontaktet e drejtuesve
të këtyre shkollave
1-Lista e komisionit perzgjedhes te fondit te ekselences per vitin
akademik 2020-2021. 2-Si eshte bere vleresimi i krediteve per
secilin nga keta student, L. O, I.B, D.B, M. Gj, nga universitetet
perkatese.
Kërkohet informacion per nje rast reduktimi/perjashtimi nga
tarifa universitare per universitetet publike. Nese 2 bashkëshortë
të cilët kanë fëmijë dhe janë të dy studentë ne nje Master i
shkencave, a perfitojne reduktim/perjashtim nga tarifa
universitare

02.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi nje rast
reduktimi/perjashtimi nga tarifa universitare
per universitetet publike ne rastin kur 2
bashkëshortë të cilët kanë fëmijë dhe janë të
dy studentë ne Master te shkencave.

Sa studente jane aktualisht ne vitin e trete bachelor ne
universitetet publike ne vend
Sa studente jane aktualisht ne vitin e trete bachelor ne
universitetet private ne vend
Sqarim lidhur me provimin e kualifikimit. Eshte kualifikimin e 2
por ne Drejtorine Arsimore i thone qe duhet te hedh kualifikimin
ne baze te diplomes, por kualifikimin e pare e ka hedhur per
parashkollor vend ne te cilin ka 10 vjet qe punon.
1. Kërkese per listen emërore te personave të cilët kanë qenë dhe
janë të emëruar, për periudhen 2010-2021 (përsa është e
aplikueshme), për të gjitha drejtorinë që janë në organigramën e
institucionit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
2. Kërkese per venien në dispozicion te listes emrore te personave
të cilët kanë qenë dhe janë të emëruar, për periudhen 2010-2021
(përsa është e aplikueshme), në pozicionet e mëposhtme(
institucione që janë në varësi të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe
Rinisë).

24.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin
aktual te studenteve te vitit te trete bachelor
ne universitetet publike dhe jopublike.

E plotë

jo

04.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi diplomen
e mesuesise.

E plotë

jo

24.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin e
te punesuarve ne MASR, QSHA, ASCAP,
ASCAL,DPAP, ASHS, AKKSHI, AKR.

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

45

25.02.2021

46

25.02.2021

47

26.02.2021

48

03.04.2021

Mbi sondazhet e mesimit online

24.03.2021

49

04.03.2021

Mbi verifikimin e diplomes se mesuesise

04.03.2021

50

05.03.2021

Mbi licencat e Shkolles XY

24.03.2021

1. Sa është numri total i punonjësve arsimorë në Republikën e
Shqipërisë?
2. Sa është numri total i punonjësve në arsim që rezultojnë të jenë
infektuar nga virusi Sars-Cov-2 nga marsi i vitit 2020 e deri më
tani?
3. Sa është numri i punonjësve arsimorë që kanë humbur jetën si
pasojë e infektimit nga virusi Sars-Cov-2?
4. Sa është numri i punonjësve në arsim që janë larguar nga puna
gjatë viti 2020 (dorëheqje, shkarkim etj)?
5. Sa është numri i punonjësve në arsim të punësuar gjatë vitit
2020?
Studente e diplomuar prane Universitetit XY. Ka mbaruar
Bachelor-in me rezultate ekselente (mesatare 9.9) dhe do te
vazhdoj studimet Master ne Europe. Prandaj. Kerkon nformacion
mbi mundesi bursash nga shteti shqiptar apo nga marreveshje me
shtetet europiane si, Franca, Anglia, Gjermania, per studentet
ekselente.

30.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi situaten e
COVID

E plotë

jo

09.03.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi bursat e
ekselences.

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

Derguar informacion mbi mesimin online dhe
platformat

E plotë

jo

Derguar informacioni i kerkuar mbi kuotat e
PAK.

E plotë

jo

51

05.03.2021

52

08.03.2021

53

08.03.2021

Info mbi aplikimin ne FondEX

08.03.2021

09.03.2021

Sa është numri i mësuesëve në sistemin parauniversitar në
Republikën e Shqipërisë?
Si është kategoria e pagave për mësuesit?
Sa është numri i pedagogëve në universitetet publike?
Cila është kategoria e pagave për pedagogët?

12.03.2021

55

09.03.2021

1- Si po shkon zhvillimi i mesimit online?
2-A kane pasur probleme platformat ku zhvillohet mesimi?
3- A ka bere Ministria ndonje studim ose anketim sa i perket
zhvillimit te mesimit online?
4- A ka pasur ankesa nga nxenesit ose mesuesit sa i perket
zhvillimit te mesimit online?

07.04.2021

56

09.03.2021

Mbi arsimin e lartë gjithëpërfshirës

24.03.2021

54

Derguar informacioni i kerkuar mbi sondazhet
e mesimit online
Derguar informacioni i kerkuar mbi
verifikimin e diplomes se mesuesise.
Derguar informacioni i kerkuar mbi licencat e
shkolles XY

Derguar informacioni i kerkuar mbi
dokumentacionin per aplikim ne Fondin e
ekselences.
Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin e
mësuesëve në sistemin parauniversitar në
Republikën e Shqipërisë, kategorine e pagave
për mësuesit, numrin e pedagogëve në
universitetet publike dhe kategorine e pagave
te tyre.

57

10.03.2021

Mbi studimet ne universitetin XY

30.03.2021

58

12.03.2021

Informacion, ne rastin e nje kandidati per deputet ne poicionin e
mesuesit, a duhet ne kete rast mesuesi te jape doreheqjen

24.03.2021

59

15.03.2021

1- Cila është strategjia juaj për vaksinimin e arsimtarëve, a keni
një plan paraprak?
2- Nga ku do të fillojë vaksinimi, nga cili qytet?
3- Sa mësues do të vaksinohen dhe kush do të ketë përparësi?
4- A do tè vaksinohen vetëm mësuesit e shkollave shtetërore apo
edhe ato privatë?
5- Sa do të zgjasë vaksinimi i arsimtarëve?
6- Kur pritet të aplikohet doza e dytë e vaksinimit të arsimtarëve?

24.03.2021

60

16.03.2021

Mbi numrin e mesuesve ndihmes

24.03.2021

61

16.03.2021

Mbi numrin e mesuesve ndihmes per arsimin profesional

25.03.2021

62
63

17.03.2021
25.03.2021

Mbi FondEX
Mbi FondEX per B. L

01.04.2021
07.04.2021

64

30.03.2021

Dokumenti i buxhetit per vitin 2020

01.04.2021

65

31.03.2021

Informacion per strategjine e arsimit

01.04.2021

Derguar informacioni i kerkuar mbi studimet
ne Universiteti.
Derguar informacioni i kerkuar per
doreheqjen e mesuesit i cili eshte kandidat per
deputet

Derguar informacioni i derguar mbi
vaksinimin e mesuesve

Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin e
mesueseve ndihmes
Derguar informacioni i kerkuar mbi numrin e
mesuesve ndihmes per arsimin profesional
Derguar informacioni mbi FondEX
Derguar informacioni mbi FondEX
Derguar informacion per buxhetin per vitin
2020
Derguar informacion per strategjine e arsimit

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo

E plotë

jo
jo

E plotë

jo

E plotë

jo

