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Përshkrimi i detyrave të punës 

Pozita Konsulent për hartimin e raportit: Arsimi i Komuniteteve 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë 

Kodi i procedurës së 
rekrutimit 

QAIE - 03 

Emërtimi i projektit  Cilësia, Llogaridhënia dhe Gjithëpërfshirja në Arsim 2021 

Kodi dhe emërtimi i 
aktivitetit 

QAIE ZB. 12 – Realizimi dhe publikimi i hulumtimeve në 
fushën e arsimit  

Numri i ditëve të 
punës 

Deri në 25 ditë pune 

Periudha e angazhimit 22 shtator – 30 nëntor 2021 

 

Qëllimi i konsulencës 

Qëllimi i kësaj konsulence është ofrimi i ekspertizës për realizimin e hulumtimit: 
Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë. Ky hulumtim synon të 
identifikojë sfidat me të cilat përballen komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian në 
Kosovë gjatë realizimit të së drejtës së tyre për arsimim. Në këtë drejtim, hulumtimi 
synon të përqendrohet në analizën e kornizës ligjore, masave të marra nga Qeveria e 
Kosovës (siç janë arsimi parashkollor falas, bursat për arsimin e mesëm të ulët, 
përkrahja me materiale arsimore, organizimi i fushatave të vetëdijesimit për 
rëndësinë e arsimit, ngritja e ekipeve të parandalimit dhe reagimit ndaj braktisjes 
dhe mos-regjistrimit – PRTAN etj.) për të adresuar përfshirjen dhe barazinë në arsim. 
Pra, të theksohen veprime konkrete që do të kontribuojnë në përmbushjen e këtyre 
synimeve.  
 
Përshkrimi i projektit 

Programi një-vjeçar “Cilësia, Llogaridhënia dhe Gjithëpërfshirja në Arsim 2021” 
financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në kuadër të Marrëveshjes 
Kornizë për Partneritet (Framework Partnership Agreement) të nënshkruar ndërmjet 
KEC dhe Zyrës së BE-së në Kosovë në nëntor të vitit 2019. Ky program është pjesë 
përbërëse e Strategjisë së KEC 2020 – 2024, dhe si i tillë synon të përmirësojë 
cilësinë dhe llogaridhënien përmes përfshirjes në politikëbërje dhe avokim, 
monitorim të zbatimit të politikave, realizim të hulumtimeve në fushën e arsimit, si 
dhe organizim të diskutimeve publike. 
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Përshkrimi i hollësishëm i detyrave të punës 

Qëllimi i konsulencës është hartimi i raportit lidhur me arsimin e komuniteteve rom, 
ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Angazhimi përfshin aktivitetet në vijim: 

- Zhvillimi i planit të punës për realizimin e hulumtimit në bashkëpunim me 
menaxheren për hulumtime; 

- Hartimi i metodologjisë për realizimin e hulumtimeve në bashkëpunim me 
menaxheren për hulumtime;  

- Zhvillimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave nga palët e ndryshme 
të interesit; 

- Përgatitja dhe udhëheqja e diskutimeve në grup/intervistave/pyetësorëve 
me qëllim të mbledhjes së të dhënave; 

- Përpunimi i të dhënave të mbledhura; 
- Hartimi i raportit duke u bazuar në të gjeturat nga hulumtimi; 
- Prezantimi i raportit.  

Rezultatet e pritshme 
- Hartohet plani i punës; 
- Hartohet metodologjia e hulumtimit dhe zhvillohen instrumentet për 

mbledhjen e të dhënave; 
- Mblidhen të dhënat sasiore dhe cilësore varësisht nga qëllimi dhe 

metodologjia e hulumtimit; 
- Hartohet raporti në bazë të të gjeturave nga hulumtimi; 
- Të gjeturat nga raporti prezantohen dhe diskutohen me të gjitha palët në 

fushën e arsimit.  

Kualifikimet 

- Kualifikim i nivelit baçelor, preferohet niveli master, në fushën e shkencave 
sociale.  

- Njohje e dëshmuar e sektorit të arsimit në Kosovë.  
- Njohje ose përvojë në çështje të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë.  
- Njohuri të mira të metodave themelore të hulumtimit në shkencat shoqërore. 
- Përvojë të mëhershme në hartimin e raporteve në fushën e arsimit. 
- Njohje e shkëlqyeshme e gjuhës shqipe dhe angleze. 
- Shkathtësi të mira të komunikimit dhe prezantimit të të gjeturave nga 

raportet. 
 
 
Raportimi 

Konsulenti i raporton menaxherit të hulumtimeve dhe programit. 
 
Dokumenti duhet të dorëzohet në formë elektronike (në formatin Ms Word, fonti 
Times New Roman, madhësia e fontit 12), në gjuhën shqipe apo angleze.  
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