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Ky hulumtim është përkrahur nga Zyra e Karrierës e Kolegjit Universum.

Përmbledhje e hulumtimit (Hyrje dhe
Metodologjia)
Në hulumtimin e zhvilluar janë përfshirë 29 biznese nga komuna e Gjakovës, nga to 11
ndërmarrje shërbyese, 10 tregtare dhe 4 prodhuese. Të tjerat paraqesin kombinime të
veprimtarive.
Të dhënat janë mbledhur nga studentët e Kolegjit Universum.

Vlerësimi i aftësive të punëkërkuesve
Rezultatet e hulumtimit
Figure 1

Njësoj sikur në vitet e kaluara, hulumtimi është fokusuar në identifikimin e karakteristikave dhe
aftësive kryesore të punonjësve të kërkuara dhe të vlerësuara më së shumti nga punëdhënësit.
Kur u është kërkuar të renditin sipas rëndësisë aftësitë/mjeshtëritë kryesore që duhet t’i ketë
një punonjës potencial, 51.17% e respodentëve kane vlerësuar aftësitë komunikuese si më të
rëndësishmet, 17.24% të kanë vlerësuar aftësitë intelektuale si prioritare, ndërsa 13.79% kanë
zgjedhur si prioritare punën ekipore. Nga kjo shihet se aftësitë komunikuese të punëmarrësve
vazhdojnë të konsiderohen si të rëndësishme nga shumica e punëdhënësve edhe këtë vit,
megjithatë, ky hulumtim tregon përqindje konsiderueshëm më të madhe sesa ajo e vitit 2013 e
cila ishte vetëm 16%. Gjithashtu shohim se, nga pikëpamjet e punëdhënësve, ka rënie në
rëndësinë e punës ekipore. Në vitin 2013 puna ekipore ishte karakteristika e dytë më e
rëndësishme pasi që ishte zgjedhur si prioritare nga 15% të punëdhënësve, ndërsa tani qëndron
në vendin e tretë. më e rëndësishme sesa puna ekipore këtë vit dalin të jenë aftësitë
intelektuale.

Figure 2

Për dallim nga vitet e kaluara, kandidatët me njohuri të IT-së këtë vit rezultojnë të mos jenë
prioritet i punëdhënësve. Përqindja e punëdhënësve që kanë zgjedhur këto aftësi si prioritare
është vetëm 6.90%, për dallim nga viti 2013 kur ishte 32%. Kjo mund të ndërlidhet me faktin se
në tri vitet e fundit në tregun e punës aftësitë për IT janë përmirësuar. Këtë vit, 34.5% e
punëdhënësve i japin prioritet përvojës së punës. Ky fakt paraqet dyfishim të rëndësisë së
përvojës së punës krahasuar me vitin 2013. 17.24% e punëdhënësve vlerësojnë shkollimin në
një fushë relevante si më të rëndësishëm, ndërsa reputacioni i institucionit që ka lëshuar
diplomën nuk duket të jetë shumë i rëndësishëm meqë vetëm 10.34% e punëdhënësve e kanë
vlerësuar se kandidatët e diplomuar nga institucione me reputacion të mirë kanë prioritet. E
njëjta rëndësi u kushtohet edhe aftësive intelektuale të punëmarrësve. Karakteristikat e tjera si
puna ekipore, personaliteti dhe aftësitë në IT qëndrojnë më poshtë për nga rëndësia në sytë e
punëdhënësve.

Metodat e rekrutimit

Figure 3

Shpërndarje më e barabartë shihet në metodat e rekrutimit të punonjësve. Metoda më e
përdorur nga punëdhënësit është rekrutimi përmes agjencive të punësimit, përkatësisht
41.46% e punëdhënësve të anketuar janë shprehur se e përdorin këtë metodë. Kjo pasohet nga
rekrutimi përmes rekomandimeve personale, që përdoret nga 29.27% e respondentëve.
Metodë gjithashtu e përdorur shumë është edhe ajo përmes rekomandimeve personale. Më
konkretisht, 26.83% e ndërmarrjeve janë shprehur se e përdorin këtë teknikë. Ndërsa rekrutimi
përmes skemës së stazhit del të jetë metoda me së paku e preferuar pasi që vetëm një
ndërmarrje përdor këtë metodë.
Duke pasur parasysh gjendjen e viteve të kaluar mund të konstatojmë se trendët nuk kanë
ndryshuar, ndonëse kanë ndryshuar përqindjet e përdorimit të secilës metodë. Rekrutimi
përmes rekomandimeve personale ka treguar një trend rënës që nga viti 2010 kur preferohej
nga 51% e punëdhënësve dhe nga viti 2013 preferohej nga 37% e tyre. Por për dallim nga vitet
tjera, këtë vit kjo metodë nuk është më e preferuara. Trend rënës ka ndjekur edhe metoda e

rekrutimit përmes lajmërimit në gazetë, ndërsa me trendë rritës është përcjellë rekrutimi
përmes agjencive të punësimit.

Edukimi dhe trajnimit i punëmarrësve
Përveç preferencave dhe kërkesave të punëdhënësve, ky hulumtim fokusohet edhe në
analizimin e pikëpamjeve të bizneseve rreth edukimit dhe trajnimit të punëmarrësve. Për këtë
qëllim, bizneseve u janë parashtruar pyetje lidhur me kënaqësinë e tyre me përgatitjen
arsimore të punonjësve potencial, sistemet e tyre të brendshme të trajnimit dhe të zhvillimit,
aftësitë që ata mendojnë se kanë nevojë të përmirësohen nga sistemi arsimor, si dhe nëse
sistemi arsimor në Kosovë është adekuat. Përgjigjet e të këtyre pyetjeve paraqiten në vijim.

Figure 4

Në pyetjen se sa janë të kënaqur me nivelin e përgatitjes profesionale të punëtorëve nga
sistemi I edukimit (universitetet), 62% e bizneseve janë shprehur të kënaqur, 24.24%
mesatarisht të kënaqur, 6.9% shumë të kënaqur dhe 6.9% krejtësisht të pakënaqur. Do të thotë
93% e respondentëve kanë një nivel kënaqësie me përgatitjen profesionale të punëmarrësve.

Këtë vit ky nivel kënaqësie është më I vogël se në 2013 kur ishte 100%. Megjithatë, kësaj radhe
ka zhvendosje të madhe në mes të niveleve të kënaqësisë. Krahasuar me hulumtimin e fundit,
përqindja e bizneseve që janë shprehur mesatarisht të kënaqura është përgjysmuar dhe pjesa e
bizneseve të kënaqura është rritur dukshëm.
Më tej, punëdhënësit janë pyetur nëse vetë ata ofrojnë programe të brendshme të zhvillimit të
stafit dhe janë përgjigjur si vijon:

Figure 5

55.17% e punëdhënësve kanë treguar se kanë programe të brendshme trajnimi ndërsa 44.83%
e tyre kanë deklaruar se nuk kanë programe të tilla. Kjo shpërndarje nuk le shumë të kuptohet
rreth mënyrës se si këto biznese I adresojnë pakënaqësitë e tyre me sistemin arsimor, ngaqë
nuk shihet ndonjë korrelacion në mes të këtyre përgjigjeve dhe të atyre në pyetjen paraprake.
Punëdhënësit më tej janë pyetur se nëse ata do të kërkonin trajnime/shkollim të stafit aktual
nga ndonjë institucion arsimor, cilat aftësi (mjeshtri) të tyre do të ishit të interesuar t’i
përmirësonin. Atyre u është dhënë mundësia të renditin aftësitë/mjeshtëritë nga 1 deri në 10
për nga rëndësia që këto aftësi kanë në bizneset e tyre. Renditja e aftësive e fituar nga
përgjigjet e këtyre bizneseve është dhënë në figurën më poshtë.

Figure 6

Këta punëdhënës deklarojnë se fushat në të cilat do të dëshironin përmirësime janë aftësitë e
komunikimit me 48.28%, dhe puna ekipore e aftësitë planifikuese organizative me nga 13.79%
secila. Këto aftësi, përmirësimit të të cilave bizneset do t’u kushtonin prioritet nuk kanë
ndryshuar shumë nga ato te vitit 2013. I vetmi dallim nga raporti i kaluar është fakti se puna
ekipore është bërë prioritet ndërsa aftësitë në IT nuk janë më prioritet për bizneset. Kjo
nënkupton që sistemi arsimor nuk i ka adresuar këto çështje gjatë viteve të kaluara, ndonëse
ato janë vlerësuar si prioritete nga bizneset.

Figure 7

72.41% e këtyre respondentëve besojnë se sistemi arsimor universitar në Kosovë është adekuat
dhe i plotëson kushtet e tregut ndërsa 27.59% e besojnë të kundërtën. Kjo përkon edhe me
nivelin e lartë të kënaqësisë me përgatitjen arsimore të punonjësve të shprehur nga këta
punëdhënës. Në përgjithësi besimi se institucionet arsimore i plotësojnë kërkesat e tregut është
më i lartë këtë vit
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Kolegji Universum është institucion i arsimit të lartë, i akredituar pa
kusht nga Agjencia për Akreditim e Kosovës. Programet e studimit si
menaxhimi institucional dhe dhe sigurimi i cilësisë janë vlerësuar
shumë nga ekspertët ndërkombëtarë (shih raportet e akreditimit).



Kolegji Universum në partneritet me programin Erasmus+ të financuar
nga Bashkimi Evropian, ka dërguar për studime jashtë vendit 47
studentë në 44 universitete ndërkombëtare të Evropës.
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të gjitha institucionet që veprojnë në Kosovë. Është i binjakëzuar me
Chichester College (Angli), anëtarësuar në Global College Network,
Anglia Network Europe, European Higher Education Society dhe ka
mëse 30 institucione partnere nga e gjithë bota.



Kolegji Universum është renditur në top 1000 shkollat e biznesit në
botë nga Eduniversal si i vetmi institucion nga Kosova.
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