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Projekti do të mbështesë universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së kërkesës 

me ofertën, bazuar në databazën e të diplomuarve nëpërmjet: mbledhjes së të dhënave për 

performancën e diplomuar; lehtësimin e bashkëpunimit midis IAL-ve dhe biznesit; lehtësimi i 

vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës. Informacioni aktual në Shqipëri në fakt është mjaft i 

shpërndarë për një monitorim të vazhdueshëm dhe efektiv mbi sistemin e trajnimit, tregun e punës 

dhe lidhjen midis tyre, dhe për të parashikuar kërkesat e aftësive të nevojave të tregut të punës. 

Projekti do të mbështesë kështu universitetet shqiptare duke krijuar një model të përputhjes së 

kërkesës së integruar të kërkesës bazuar në bazën e të dhënave të të diplomuarve (në modelin e 

zhvilluar në Itali) përmes: 

i) grumbullimin dhe analizimin e të dhënave për performancën e diplomuar dhe universitetet, 

lëshimin e dokumentacionit të besueshëm, të vazhdueshëm dhe të azhurnuar për vlerësimin e 

sistemit të arsimit të lartë në mbështetje të procesit të reformës në vazhdim; 

ii) lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe botës së biznesit 

(shërbimet online të bazuara në TI janë zhvilluar dhe vënë në dispozicion të të diplomuarve, stafit 

dhe firmave universitare); 

iii) lehtësimin e vendosjes së të diplomuarve në tregun e punës 
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