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

Hyrje

Zyra e Karrierës në kuadër të Universum qëllim kryesor ka ofrimin e mundësive të ndryshme
për zhvillim profesional edhe për studentet që tashmë kane diplomuar. Zyra e karrierës është
duke hartuar planin strategjik për vitin e ri akademik dhe duke planifikuar të ofrojë programe,
shërbime e burime të ndryshme të cilat do të inkurajonin dhe ndihmonin studentet në aspektin
e planifikimit të karrierës, edukimit eksperimental, ndjekjes së mundësive arsimore, po ashtu
edhe arritjen e punës së dëshiruar.
Për të hartuar një plan sa më përmbajtjesor i cili i përgjigjet nevojave te studenteve, fillimisht
kemi hartuar një pyetësor për ta, i cili besojmë se do të na ndihmojë të kuptojmë shkallen e
punesimit, vetepunesimit, vazhdimit te studimeve te te diplomuarve, sa jane të gatshëm të
fillojne praktikën, cilat aftësi të punësimit duhet zhvilluar më shumë, nivelin e njohurive te tyre
dhe si mendojne studentet se ne duhet zhvilluar programet në kuadër të zyrës së karrierës.

Përmbledhja ekzekutive

Çdo vit, Zyra e Karrierës në Kolegjin Universum zhvillon një hulumtim mbi punësueshmërinë e
të diplomuarve tanë. Hulumtimi më i fundit i organizuar mes janarit dhe marsit të vitit 2018,
për suksesin në Karrierë të studentëve të Kolegjit Universum të vitit akademik 2012/2013,
2013/2014 dhe 2014/2015 bazohet nga statistikat e 200 pergjigjeve te marrura nga studentet
e Kolegjit Universum te te trija kampuseve te tij: ne Prishtine, Ferizaj dhe Gjakove, pergjigje
keto te marrura duke perdorur burime primare, pra duke kontaktuar drejtperdrejt me ta
permes telefonit si dhe si burim sekondar kemi perdorur rrjetin social profesional ‘LinkedIn’ ku
duke gjetur profilet e studenteve tane kemi marrur informata ne lidhje me suksesin e tyre sa i
perket aspektit te punesimit.
Rezultatet e hulumtimit që kemi bërë janë paraqitur grafikisht ne secilen prej pyetjeve te
parashtruara ne pyetesorin e ndare ne 4 seksione: 1. Seksioni i vazhdimit te studimeve; 2.
Seksioni i punesimit ne nje kompani; 3. Seksioni i vet-punesimit (Ndermarresise) si dhe 4.
Seksioni i te papunesuarve.
Rezultatet e secilës pjesë dolën nga sondazhet dhe një përshkrim të shkurtër të gjetjeve për
çdo seksion është dhënë më poshtë:
1. Në pjesën e vazhdimit të studimeve, 79.8% e studentëve vazhduan studimet e tyre 20.2%
nuk kanë vazhduar studimet e tyre. 63.2% e studentëve kanë vazhduar studimet e tyre në
Kolegjin Universum dhe 10.5% në Universitetin e Prishtinës.
Sa i përket punësueshmërisë, 67.6% e nxënësve aktualisht janë të punësuar që është rreth 25%
më e lartë se mesatarja kombëtare. 85.4% u përgjigjën se ishin punësuar gjatë studimeve të
tyre, ndërsa 14.6% e tyre gjetën një punë pas diplomimit.
2. Në pjesën e punësimit të studentëve në një ndërmarrje, 80.2% e tyre përgjigjen se punojnë
në një kompani, më saktësisht 15.3% e tyre punojnë në Shitje, 11.2% si menaxherë, 10.2% si
administratorë.
34.6% e studentëve që punojnë në një kompani, gjetën punë tre muaj pas diplomimit ndërsa
65.4% e tyre ishin të punësuar pas 12 muajsh të diplomimit. Paga Neto Mesatare e studentëve
është 375 €.
3. Në pjesën e vetëpunësimit (ndërmarrësi), 19.8% e të anketuarve krijuan kompanitë e tyre.
34.5% janë të fokusuar në shitje, 13.8 në sigurime dhe 10.3% në prodhimit.
13% e të anketuarve thanë se kompania e tyre ka më shumë se 30 punonjës, ndërsa përqindja

më e lartë ka kompanitë me max 10 punonjës.
4. Në pjesën e studentëve të papunësuar, përqindja e të anketuarve ishte 32.4%. Në pyetjën se
sa herë ata kanë aplikuar për një punë, 45.2% janë përgjigjur më pak se 5 herë, 41.1% kurrë
nuk kanë aplikuar për punë, ndërsa vetëm 6.8% janë përgjigjur më shumë se 20 herë.
Studentët u pyetën për aftësitë e fituara gjatë studimeve që i ndihmuan ata të gjejnë një punë
dhe aftësitë kryesore të përmendura nga të anketuarit ishin puna në ekip (65%), mendimi
kritik (45%) dhe aftësitë e komunikimit (35%). Studentëve u pyetën gjithashtu se a duan të
vazhdojnë të marrin informacione nga Zyra e Karrierës së Universumit dhe 70.8% prej tyre dha
një përgjigje pozitive.

1. Seksioni i vazhdimit të studimeve
Nga 200 te anketuarit e ketij pyetesori, me se shumti i jane pergjigjur gjinia mashkullore me
62.5% kurse gjinia femerore me 37.5%.

Pyetesori i eshte bere 200 studenteve tane qe jane pjese e 3 kampuseve tona, ku sipas
perqindjeve numri me i madh i te pergjigjurve eshte bere nga studentet qe kane studiuar ne
kampusin e Prishtines me 45%, pas saj vjen kampusi i Ferzajit me 37.5% dhe kampusi i
Gjakoves me 17.5%.
Sa i perket drejtimit se ne cilen fushe kane ndjekur studimet del se nga 200 te anketuarit
50.5% e tyre kane studiuar Menaxhment Biznesi, 26.5% kane studiuar Administrate publike si
dhe 21.5% kane studiuar Shkenca Kompjuterike.

Nga 200 studentet e pergjigjur 53.5% e tyre kane thene se akoma nuk kane diplomuar kurse
46.5% jane te diplomuar.

Nga 94 te pergjigjurit arritem ne perfundim se 79.8% e studenteve nuk i kane vazhduar
studimet Master kurse 20.2% i kane vazhduar studimet.

Universiteti ku me se shumti kane vazhduar studimet Master studetet tane eshte prape Kolegji
Universum me 63.2% ku pas saj tij pason Universiteti i Prishtines me 10.5%, perqindjet tjera u
takojne 4 universiteteve tjera.

Vendi ku keta studentet kane vazhduar studimet Master me se shumti i permenduar nga te
anketuarit eshte Prishtina me 42.8% ku pas saj vjen eshe Fushe Kosova me 14.3%.

Drejtimi ku me se shumti kane vazhduar studimet Master studetet tane eshte drejtimi Menaxhment me
33.4% ku pas saj tij drjetimi Biznes Menaxhment me 24.9%.

Punësimi
Nga 185 te anketuarit 67.6% kane thene se jane te punesuar kurse 32.4% kane thene se nuk
jane te punesuar.

44.7% e studenteve jane punesuar gjate studimeve, 40.7% e tyre jane punesuar para fillimit te
studimeve kurse 14.6% jane punesuar pas perfundimit te studimeve.

80.2% e studenteve jane te punesuar ne kompani kurse 19.8% e tyre jane te vet-punesuar kjo
nenkupton se kjo perqindje kane krijuar bizneset e tyre.

2. Seksioni i punësimit ne nje kompani

Pozita e punes me e shpeshte e studenteve tane eshte shitese me 15.3%, pastaj me 11.2%
pason pozita e menaxher/e si dhe 10.2% pozita e punes eshte administratore.

0-3 muaj eshte periudha kohore qe me se shumti studentet tane jane pergjigjur se jane
punesuar pas diplomimit me 34.6%, pas saj vjen periusha kohore me shume se 12 muaj me
30.8%, 19.2% eshte periudha 8-12 muaj dhe 15.4% eshte periudha 4-7 muaj.

Vendi ku me se shumti jane te punesuar studentet tane eshte Ferizaji me 24.4% kurse pas saj
vjen Prishtina me 17.1%.

Industria e kompanise ku punojne i perket me se shumti sektorit te Tregtise me 34.2%, pas saj
vjen ajo e Prodhimit, e edukimit dhe e tekonologjise informative me nga 6.6% secila.

92.6% e tyre punojne me orar te plote kurse 7.4% punojne me gjysem orari.

Paga e tyre varion me se shumti mes 250-450 euro me 38.9%, 31.5% me pagen mes 100-250
euro dhe 22.2% me pagen mes 450-600 euro.

Prej tyre u pergjigjen se puna e tyre nderlidhet me fushen e studimeve 44.4%, 38.4% pak dhe
17.2% aspak.

Studentet tane punojne me se shumti ne kompani qe kane 30 te punesuar me 14.3%, me nga
8.6% punojne ne kompani me 60, 70 dhe mbi 100 te punesuar.

3. Seksioni i vetë-punësimit (Ndërmarrësisë)
Industria e kompanive te tyre i perket me se shumti sektorit te Tregtise me 34.5%, pas saj vjen
ajo
e
Sigurimeve
me
13.8%
dhe
10.3%
me
Prodhim.

Studentet tane ne kompanite e tyre kane me se shumti te punesuar 30 persona me 13%,
perqindjen e njejte e kane edhe numrat 2, 3 dhe nga 4 te punesuar.

Vendi ku me se shumti jane te punesuar studentet tane eshte Prishtina me 25.9% kurse pas saj
vjen Ferizaji me 22.2%

Prej studenteve qe punojne 55.2% jane pergjigjur se puna nderlidhet me fushen e tyre te
studimeve, 27.6% pak dhe 17.2% aspak.

Pozitat menaxhuese te studenteve tane jane keto: 53.3% jane ne nivelin e mesem, 36.7% ne
nivelin e larte dhe 10% ne nivelin e ulet.

4. Seksioni i të papunësuarëve
Ketij seksioni i jane pergjigjur vetem ate studente qe nuk jane punesuar akoma, numri i te
cileve eshte 76, prej te cileve 56.6% kane thene se kane CV te pergaditur kurse 43.4% kane
thene se nuk kane CV te pergaditur.

Nga 73 te anketuarit, studentet tane me 45.2% me se shumti kane aplikuar per pune 1-5 here,

41.1% kane thene se asnjehere nuk kane aplikuar per pune, 6.8% e tyre jane pergjigjur se mbi
20 here kane aplikuar per pune.

Nga 72 te anketuarit, studentet tane me 52.8% me se shumti kane thene se asnjehere nuk jane
ftuar per interviste pune, 41.7% kane thene se 1-5 here jane ftuar per interviste pune kurse me
nga 2.8% kane thene se jane ftuar 5-10 here per interviste pune.

Punen praktike e kane perfunduar 23.6% , kurse 75% prej tyre nuk e kane perfunduar.

Mundesi te paketa te punesimit me 60.7% eshte perqindja e pergjigjeve te marrura per
pengesat qe kane hasur gjate kerkimit te punes, 25% kane thene se nuk kane ditur cka dhe ku
te kerkojne pune dhe 17.9% kane thene se ju ka penguar kualifikimi ne shkollim, kurse me 1
pergjigje me se paku thuhet se pengese gjate kerkimit te punes kane qene shkaqet politike.

Studentet me se shumti plan programin e lendeve ne pergaditjen e tyre profesionale e kane
vleresuar nga 1-5 me 4 pra 46% e tyre jane pergjigjur keshtu, 23.8% e kane vleresuar me 3 dhe
12.7% me 5.

Aftesia per pune grupore me 65%, Aftesia per mendim kritik me 45% dhe Aftesia per te
komunikuar rrjedhshemme 35% jane kompetencat qe studentet i kane zhvilluar me se shumti
gjate studimit ne Universum dhe te cilat mendojne se jane te domosdoshme per punesim.

Pergaditjet per intervista me 61.7%, Njoftime per vendet e lira te punes me 51.7% dhe Shkrimi
i CV me 43.3% jane sherbimet e nevojshme qe te diplomuarit e Universumit deshirojne qe te
ofrohen nga Universumi.

Te anketuarit duan me se shumti qe Universumi t’i ofroje keto sherbime permes trajnimeve
me 57.4%, punetorive ne kampus me 19.7% si dhe permes punetorive jashte vendit me 9.8%.

Prej pyetjes a deshirojne te pranojne informata nga zyra e karrieres e Universumit 70.8% jane
pergjigjur Po, kurse 29.2% Jo.
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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).

Skype: universum.college

FERIZAJ
Rr. Fan Noli, Nr.156

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.

Tel. +381 290 324 596
Mob. + 377 44 354 034
Skype: universum-ferizaj





Kolegji Universum ka partneritetet më të fuqishme
ndërkombëtare nga 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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Rr.UÇK-së, Përballë Pallatit të
Kulturës
Tel. +381 0390- 330990
Mob. + 377 44 750 858
Skype: universum-gjakova

