EDUKIM UNIVERSITAR?

RE-FRESH

Universitetet janë shkolla të larta, të cilat
shërbejnë në mirëmbajtjen dhe zhvillimin
e shkencave...

Nje PROJEKT i FINANCUAR
nga FONDACIONI SAN ZENO
VERONA, ZBATUAR nga
SHOQATA TJETER VIZION
ELBASAN ne PARTNERITET me
ORGANIZATEN CIES ROME dhe
ne BASHKEPUNIMIN me
BASHKIA ELBASANIT

LEXO MË SHUMË

ARSIM PROFESIONAL?

Arsimi profesional është arsimi që përgatit njerëzit për
të punuar në profesione të caktuara. Profesionet e
zejtarisë zakonisht bazohen ...

LEXO MË SHUMË

EKSPERIENCË PUNE?

Eshtë një periudhë kohore gjatë së cilës
një person i ri punon për një kompani apo
organizatë në mënyrë që ...

LEXO MË SHUMË
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EDUKIM UNIVERSITAR?

Universitetet janë shkolla të larta me të drejtën e doktoraturës,
të cilat shërbejnë në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e shkencave
përmes hulumtimit, mësimdhënies dhe studimit, ofrojnë seri të
plotë të mundshëm të lëndëve dhe për të pajisur nxënësit e tyre
me shkencë-kualifikime në lidhje profesionale.

Universiteti i Elbasanit A. Xhuvani ju lejon të zgjidhni midis
fakulteteve të ndryshme dhe kurse të ndryshme të studimit.

Shkencave Humane, me departamentet*:
Gjuhësisë - Letërsi dhe gazetarisë - Histori-gjeografisë Gjuhëve angleze, gjermane, frënge dhe italiane

Infermieri, me departamentet:
Infermieristikës - Lendeve Klinike - Lendeve Paraklinike Specialiteteve Teknike Mjekësore

Shkencave te Natyres, me departamentet:
Biologjisë - Fizikës - Informatikës - Matematikës

Shkencave te Edukimit, me departamentet:
Edukimit Qytetar - Metodologjisë së Mësimdhënies Shkencave Sociale

Ekonomi, me departamentet:
Administrim Biznesit - Ekonomi - Financë dhe Kontabilitetit Marketing Inxhinierisë

Shkencave Mjekësore Teknike, me departamentet:
Infermieri e Përgjithshme - Infermieri Mami - Fizioterapi Imazheri - Teknik Laboratori - Logopedi

*Perfshirë edhe Qendrën e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike “Aleks Buda”
L. 5 Maj, Rr. Rinia
069/55.06.473
www.uniel.edu.al
info@uniel.edu.al

ARSIM PROFESIONAL?

Arsimi profesional është arsimi që përgatit njerëzit për të punuar
në profesione të caktuara. Profesionet e zejtarisë zakonisht
bazohen në aktivitete manuale ose praktike dhe janë tradicionalisht
joakademike, por lidhen me një veprimtari ose profesion
të caktuar.

Shikoni mundësitë e ofruara nga Drejtoria Rajonale e Formimit
Profesional Publik dhe nga Shoqata Tjetër Vizion

Qendra Formimit Profesional Publik
Në Nivel Kombëtar ofrohen kurset sipas Programeve të
hartuara nga AKAFPK zakonisht; janë kualifikime profesionale
afat gjatë - por jo më shumë se 2 vite dhe kursantët pajisen
me Certifikatë të unifikuar në të gjithë vendin
Në Nivel Qendre kurset zhvillohen sipas Programeve të
hartuara nga specialistët e qëndrrës; janë afat shkurtër
dhe shërbejnë kryesisht për kualifikime të shkurtëra, për
procese të ndryshme teknologjike etj. Kursantët pajisen më
certifikata që përgatiten nga vetë Qendra

Shoqata Tjetër Vizion

Tjetër Vizion ofron mundësi të trajnimit profesional përmes metodave
që bazohen në promovimin dhe zhvillimin e integruar të aftësive sociale
dhe teknike, si në nivel individual dhe komunitar.
Kursi i Rrobaqepsisë zgjat 5 muaj (240 orë): 4 muaj teori e
kombinuar me praktikë dhe 1 muaj praktike pranë fasonerive
Kursi i Kuzhines zgjat 5 muaj (240 orë): 4 muaj teori e
kombinuar me praktikë dhe 1 muaj praktikë pranë restoranteve
Kursi për riparim makina ekspresi kafeje zgjat 5 muaj (292
orë) dhe teoria gërshetohet me praktikën pranë qendrës

Rr. Vasil Llapushi

Rr Ali Arapi, nr.19

054/25.86.28

054/25.29.19

www.vet.al

www.tjetervizion

elbasandrfpp@yahoo.com

tjetervizion@gmail.com

EKSPERIENCË PUNE?

Eshtë një periudhë kohore, me kohëzgjatje të ndryshme, gjatë
së cilës një person i ri punon për një kompani apo organizatë në
mënyrë që të marrë përvojën e një lloji të veçantë të punës, me
qëllim të punësohet në atë biznes ose për të lehtësuar punësimin
e tije në kompani të tjera.

Kontaktoni me Shërbimi Kombëtar i Punësimit pranë D.R. e
Punësimit Elbasan
Shërbimi Kombëtar i Punësimit funksionon nëpërmjet zyrave
rajonale dhe vendore të punësimit, si dhe drejtorive rajonale të
formimit profesional. Shërbimet që sigurohen për punëkërkuesit*
janë:
•
Informacion dhe këshillim
•
Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të
karrierës/profesionit/Plan Aksioni për Punësim
•
Pjesëmarrje në një trajnim dhe ndërhyrje të tjera në tregun e
punës
•
Shërbime të tjera ndërmjetësimi

*Punëkërkues është çdo person i papunë, i disponueshëm për punësim, i cili paraqitet
periodikisht në zyrën përkatëse të punësimit, përfshirë edhe personat të cilët janë në
marrëdhënie pune ose të vetëpunësuar, por që kërkojnë një punë të re.

Shoqata Tjetër Vizion

Tjetër Vizion u vjen në ndihmë personave në nevojë të papunë dhe ose
të përjashtuar nga tregu i punës nëpërmjet:
“Këshillimi drejt punësimit": punonjësit e specializuar
(orientues) të Tjetër Vizon shoqërojnë përfituesit në të gjitha
fazat e trajnimit dhe futjes në punë.

Dhënien e granteve mbështetëse për trajnimin në punë dhe
internshipeve afatgjata në bizneset private
Granteve dhe asistenca teknike për start up-in e biznesit dhe
ose forcimin e bizneseve ekzistuese, për një numër të limituar
të rinjsh, të përzgjedhur në bazë të aftësive teknike dhe
vlefshmërisë së idesë së biznesit
L. Kongresi i Elbasanit
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