
                                                                                                                                                   

 

 

RAPORTI ALUMNI  

           TE DHENA STATISTIKORE 

 

1.Në “Universitetin Barleti” që nga viti 2008 deri në vitin 2020 kemi intervistuar një numër total 

prej 856 studentë të diplomuar në programin e studimit Bachelor. 

Fokusi kryesor i strategjsisë1 së alumnit konsiston në njohjen sesi karriera profesionale e 

studentëve alumni ka impaktin e saj në tregun e punës. Në këtë drejtim ne intervistuam studentët 

tanë alumni mbi statusin e tyre mbas përfundimit të ciklit të studimeve pranë UniBa. Nga 

intervistat rezultuan se alumnit rezultojne të punësuar sipas sektoreve me poshte. 

                                         

                                            Raporti grafik në përqindje sipas statusit2 

 

 

                                                             
1 Të dhëna të marra nga Strategjia e Alumnit 2013-2017 
2 Alumni Databaz 2005-2015 
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Pozicionet e punësimit në sektorit privat zënë një përqindje të konsiderushme 48%,  më pas vjen 

sektori publik me  13%, jashte vendit 4 %, studime të thelluara (MA, Doktoraturë etj) 5%, dhe 

biznese private 35%, profesione kryesisht si (Avokat , Noter , Kontabilist etj) 

 

Ja vlen të përmendim tre nga studentet e programit studimor Finance-Kontabilitet që kanë 

vazhduar studimet e thelluara në nivelin Master jashtë vëndit si më poshtë: 

Xheni Karemani3 – Swiss School of Economic (Verbier Zvicer) Business Administration 

Sofia Qesaraka   – Swiss School of Economic (Verbier Zvicer) Business Administration 

Enxhi Shakaj – Athens University of Economic and Business, Greece.  

 

 

2. Te dhenat statistikore Alumni Master 2016-2020 

 

Nga të dhënat statistikore për studimet Master në të gjitha profilet na rezulton se janë 

regjistruar në total 436 studentë ndër vitet 2016-2020 dhe në bazë të të dhënave kemi nxjerrë 

pozicionet e tyre aktuale të punësimit ku vëme re se  :  

Pozicionet e punësimit në sektorit publik zënë një përqindje të konsiderushme 27%,  më pas vjen 

sektori privat me  25%, të vetëpunësuar 43%, jashtë vendit  (2 studente), profesionet kryesore 

private jane (Avokat , Noter , Kontabilist etj) dhe jashte profesionit 5%. 

 

  

 

                                                             
3 Referuar ne siti e UniB-se http://umb.edu.al/news642.html 
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3. Nerkohe nga të dhënat statistikore për studimet me Kohë të Pjesshme nga viti 2005-2015, na 

rezulton se janë në total 163 studentë të diplomuar dhe në baze të të dhënave  kemi nxjerre 

pozicionet e tyre aktuale pas përfundimit të studimeve BA (Part Time) ku nga këto vëmë re se :  

Pozicionet e punësimit në sektorit privat zënë një përqindje të konsiderushme 71%,  më pas vjen 

sektori publik me  8%, të vetëpunësuar 2%, jashtë vendit 6 %, biznese private 3%, dhe të papunë 

ose të pa pozicionuar në një punë stabël 10%. 
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