RAPORTI ALUMNI
TË DHËNA STATISTIKORE
Bachelor dhe Master

Zyra e “Alumnit dhe Karrierës”, ka një rol të rëndësishëm në mbështetjen e të sapodiplomuarve,
të rinjve që bëjnë përpjekjet e para për t’u integruar shpejt në tregun e punës. Agjenda e kësaj zyre
ka për qëllim rritjen e perspektivave të tyre të ardhshme dhe të mbështesë avancimin më tej të
karrierës së re.
Ajo ç’ka synohet është ruajtja e lidhjeve të krijuara gjatë viteve të studimit, rivendosja e lidhjeve
të vjetra ose krijimi i lidhjeve të reja. Pavarësisht nga profesioni që ata kanë zgjedhur apo synojnë
të zgjedhin, studentët që diplomohen mendojnë se duhet të kthehen në universitet e tyre, se duhet
të bashkohen me ish-shokët e auditorit , ish- profesorët dhe të ndajnë të gjithë së bashku
eksperiencat dhe përvojat e fituara. Universiteti “Barleti” synon ta shndërrojë zyrën e Alumnit në
një pikë të artë takimi të ish- studentëve të tij, komunitetit universitar dhe botës së punës.
Nisur nga kjo, zyra e Alumnit, vazhdon të mbajë kontakte të përhershme me të diplomuarit, ku një
nga pikat e kontaktit lidhet me ecurinë e karrierës së tyre, punët e reja etj, me qëllim për t’i
ndihmuar ata në promovimin e planit të karrierës në Shqipëri, si dhe të bashkëpunojë me ta për të
promovuar interesa të përbashkëta.

1. Nga viti 2008, e deri më 2020, në Barlet janë diplomuar 2570 studentë, në ciklin
Bachelor dhe Master. Zyra e Alumnit, ka siguruar të dhëna për punësimin e tyre, bazuar
tek komunikimet e vazhdueshme me ta, nëpërmjet adresës së e-mailit, pyetësorëve të
ndryshëm të dërguar, numrave të tyre të celularit si edhe adresave të rjeteve sociale,
Facebook, Instagram si edhe LinkedIn.

Fokusi kryesor i strategjsisë 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 të punësimit mbas përfundimit të ciklit të studimeve pranë UniBa. Nga

intervistat rezultuan se alumnit e diplomuar në Universitetin Barleti, nga viti 2008-2020, në
programet Bachelor dhe Master, rezultojnë të punësuar sipas sektoreve më poshtë:
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Pozicionet e punësimit në sektorin privat zënë një përqindje të konsiderushme 48%, më pas vjen
sektori publik me 27%, jashtë vendit 2 %, dhe biznese private 4%, profesione kryesisht si (Avokat
, Noter , Kontabilist etj). Përkatësisht, në shifra, kemi 114 alumnai të cilët punojnë në bizneset e
tyre private, 46 prej alumnaive ndodhen jashtë Shqipërisë, 1236 janë të punësuar në sektor privat
dhe 681 në sektor publik, ndërkohë 3 alumani janë të punësuar në sektor publik dhe privat, pjesa
që mbetet rezulojnë si të papunë momentalisht, 19% prej alumnaive, në një total prej 2570 të
diplomuarish (Bachelor dhe Master).

Ja vlen të përmendim tre nga studentët tanë Alumnai të programit studimor Financë-Kontabilitet,
që kanë vazhduar studimet e thelluara në nivelin Master jashtë vëndit si më poshtë:

1. Xheni Karemani 1– Swiss School of Economic (Verbier Zvicer) Business Administration
2. Sofia Qesaraka – Swiss School of Economic (Verbier Zvicer) Business Administration
3. Enxhi Shakaj – Athens University of Economic and Business, Greece.

Përsa i përket punësimëve të studentëve tanë për cdo vit akademik, nga viti 2008-2020, për
programet Bachelor dhe Master, shohim se për vitin akademik 2007-2008 nga 8 studentë të
diplomuar në ciklin Bachlor, të 8 janë të punësuar. Për vitin akademik 2008-2009, nga 29 të
diplomuar në ciklin Bachelor, kemi 27 të punësuar, 2 pa punë aktualisht dhe 1 që ndodhet jashtë
shqiperie. Për vitin akademik 2009-2010, Bachelor dhe Master nga 359 të diplomuar (BA+MA
dhe BA PT), kemi 315 alumnai të punësuar aktualisht. Përsa i përket vitit akademik 2010-2011,
nga 240 studentë të diplomuar, për programet BA+MA, kemi 192 të punësuar. Për vitin akademik
2011-2012, nga 164 të diplomuar në të gjitha ciklet e studimit, kemi 125 të punësuar. Për vitin
akademik 2012-2013, për të diplomuarit në të gjitha ciklet e studimit (Bachelor dhe Master), nga
122 të diplomuar, kemi 93 të punësuar. Për vitin akademik 2013-2014, nga 78 të diplomuar, kemi
47 të punësuar. Për vitin akademik 2014-2015, nga 140 të diplomuar, kemi 91 të punësuar. Përsa
i përket vitit akademik 2015-2016, për të diplomuarit në te gjitha ciklet dhe programet e studimit,
nga 177 të diplomuar kemi 144 të punësuar. Për vitin akademik 2016-2017, për të gjitha
programet dhe ciklet e studimit nga 349, kemi 294 të punësuar. Për vitin akademik 2017-2018,
për të diplomuarit në të gjitha programet dhe ciklet e studimit, nga 299 të diplomuar, kemi një total
prej 254 të punësuarish. Përsa i përket vitit akademik 2018-2019, nga një total prej 222 të
diplomuarish, në të gjitha programet dhe ciklet e studimit, kemi 186 të punësuar. Për vitin
akademik 2019-2020, në një total prej 423 të diplomuarish në te gjitha programet dhe ciklet e
studimit, kemi 360 të punësuar.

Alumnait e punësuar, i kemi të pasqyruar tek grafiku 1, sipas sektorëve të punësimit, përkatësisht:
sektor publik, sektor privat, biznes privat, të dypunësuar në sektor publik dhe privat dhe nje pjesë
e vogël të papunësuar ose që ndodhen jashtë shqipërie. Grafiku më poshtë i pasqyron këto të dhëna
edhe në përqindje.
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Referuar ne siti e UniBA http://umb.edu.al/news642.html
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2. Përsa i përket përqindjes së punësimit të të diplomuarve, në programet e ofruara të
Universitetit Barleti, të cilat përgatisin për një karrierë apo profesion të caktuar, nga të
dhënat e mbledhura nga Zyra e Alumnit, respektivisht shohim se kemi të punësuar
brenda profilit të studimit të ndjekur pranë Universitetit Barlet 1253 Alumnai dhe
jashtë profilit të programit të studimit të ndjekur në Barlet 854 Alumnai, për
programet Bachelor dhe Master, nga të dhënat të cilat janë arritur të mblidhen sa i përket
profilit konkret të punës dhe vendit respektiv.
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Grafiku më poshtë (grafik 4) paraqet edhe atë pjesë të alumnait, të cilët kanë pasur ndryshime të
herë pas herëshme në punë (ose kanë qënë pa punë) dhe profili i tyre i studimit në lidhje me
punësimin aktual, konsiderohet si i papërcaktuar.
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3. Përsa i përket përqindjes së të diplomuarve që kalojnë provimin e shtetit dhe licencohen,
kur programi i studimit ka lidhje me një profesion të rregulluar, më konkretisht për
programet si: avokat, noter, kontabël i miratuar, mësues si edhe psikolog shohim se nga
Alumnait e Barletit, janë licencuar në total 127 alumnai, si më poshtë.
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Përkatësisht, 22 avokatë, 3 noterë, 5 kontabël të miratuar 95 mësues si edhe 2 psikologë.
Ky grup alumni, bën pjesë edhe tek alumnait të cilët kanë një biznes privat, përvec mësuesve,
(kryesisht në programin edukim fizik dhe sporte).

