
Programi i Audituesit Energjetik të Çertifikuar (AEC) rrit standardet e performancës në auditimin 
e energjisë për shërbime të tilla si ndërtesa industriale dhe jo vetëm, dhe përmirëson praktikën e 
audituesve të energjisë përmes një programi të vazhduar edukimi. 
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Auditues Energjetik i Çertifikuar (AEC)

AEC është një program kualifikimi për profesionistët 
shqiptarë. Ky kurs trajnimi 3 mujor, që finalizohet me 
një provim, ofron një praktikë të mirë për profesionistët 
që duan të aftësohen në shërbimet e auditimit të energjisë 
në ndërtesa dhe industri. Në fund të kursit dhe marrjes së 
provimit me sukses, pjesëmarrësit pajisen me një 
çERtifiKAtë.

Përfundimi i kursit AEC ju aftëson të kryeni detyrat e 
auditimit të energjisë për çdo burim, bazuar në standar-
det e praktikave më të mira dhe normativave ndërkom-
bëtare.

•    Legjislacioni mbi efiçencën e energjisë;
•    Burimet kryesore të energjisë dhe konceptet bazë të 
      analizës së një projekti të energjive të pastra;
•    Bazat e Auditimit të energjisë mbështetur në protokollin  
      ndërkombëtar të matjes dhe verifikimit IPMVP; 
•    Performanca energjetike në ndërtesa;
•    Analizë dhe vlerësim tekniko-ekonomik i investimit për 
      kursimin e energjisë;
•    Teknologjitë dhe impiantet termike. Sistemet HVAC dhe 
      performanca energjetike në sistemet elektrike;
•    Konceptet bazë të analizës së një  projekti të energjive 
      të pastra. Software Retscreen International;
•    Laborator/Praktikë profesionale. 

•  Individët me eksperiencë në auditimin dhe menaxhimin e  
energjisë, të cilët kanë nevojë të kenë një kualifikim që njihet 
në karrierën e inxhinierisë energjetike;
•  Për audituesit e energjisë, arkitektët, inxhinierët e ndërtimit, 
mjedisit, elektrik, mekanik etj do të hapë dyert e industrisë më 
të zhvilluar në botë;
•  Specialistët e ndërtesave të gjelbra, të njohur në nivel ndër-
kombëtar;
•  Personat që janë në kërkim të mënyrave të ruajtjes së 
energjisë dhe burimeve në çdo industri.

PëRSHKRiMi i PROGRAMit të tRAJNiMit

REZULtAtEt E KURSit

 PROfiLi i DELEGUAR



Kushti i regjistrimit në trajnimin AEC është njohja dhe 
zotërimi i aftësive bazë si:
 
• Algjebër bazë; 
• Llogaritje financiare bazë.

Ky program është i liçensuar nga Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë.

Kursi do zhvillohet në dy ditë:
Ditën e premte, ora 16.00- 20.00
Ditën e shtunë, ora 8.00- 16.00

Kosto e kursit përfshin: 3 muaj kurs trajnimi që do zhvillo-
het përkatësisht 4 orë ditën e premte dhe 8 orë ditën e shtunë. 

Kosto e provimit dhe çertifikimit përfshin: Provimin prej 
4 orësh, marrjen e çertifikatës dhe ceremoninë e ndarjes së 
çertifikatave.

Kosto totale e kursit:
100 000 lekë 

Kosto e aplikimit:
1 000 lekë 

Kosto e provimit dhe çertifikatës: 
1 000 lekë

Kosto e përsëritjes së Provimit:
1 000 lekë 

Proçedura e regjistrimit për testin përfundimtar:

• Regjistrimi i pjesëmarrësve një javë përpara datës 
së provimit;
• Testimi zhvillohet një javë pas përfundimit të paketës 
së trajnimeve.

Kushtet paraprake për t’u kualifikuar në proçesin e çer-
tifikimit, janë krijuar duke marrë parasysh diversitetin e  
edukimit dhe eksperiencën që mund të ketë cilido nga kan-
didatët. Gjithsesi çdo kandidat për AEC duhet të ndjekë 
programin e trajnimit, të kalojë testin me shkrim të AEC si 
edhe të plotësojë kriteret e mëposhtme: 

• Administrata publike, qëndrore apo lokale;
• Sipërmarrje dhe institucione të tjera të biznesit;
• Institucionet publike që merren me hartimin dhe
   zbatimin e projekteve të energjisë;
• Sektorë të ekonomisë;
• Sektorë të energjisë;
• Sektorë të tjerë privat;
• Instituti i Monumenteve të kulturës; 
• Studio projektimi;
• Kompani ndërtimi;

•  Arkitekt që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 vjeçar,  me 
eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•  Inxhinier ndërtimi që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•   Inxhinier hidroteknik që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•  Inxhinier mekanik që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•  Inxhinier elektrik që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•  Inxhinier topograf që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•  Inxhinier mjedisi që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 
vjeçar,  me eksperiencë pune minimale 3 vjeçare.
•   Inxhinier i gjeoshkencave dhe energjisë, ujit dhe mjedisit 
që ka përfunduar sistemin 4 ose 5 vjeçar,  me eksperiencë 
pune minimale 3 vjeçare.

1. Kursanti të ketë frekuentuar 75 % të kursit të trajnimit   
    të AEC. 
2. Kursanti të ketë realizuar provimin me shkrim të AEC
    dhe të jetë vlerësuar me notë kaluese më të lartë se 50 %. 
3. Të ketë plotësuar aplikimin për çertifikatën AEC, 
    dhe ta tërheqë atë në kohë.
4. Bordi që lëshon çertifikatat do kontrollojë nëse aplikimi  
     është në rregull.
5. Ofruesi i trajnimit do ju njoftojë për vendimin e Bordit. 
6. Në qoftë se nuk kualifikoheni në testimin e parë, 
    duhet të kalojë një periudhë 1 vjeçare (kohë për të  
    fituar eksperiencën e nevojshme) për t’u regjistruar 
    sërisht në kurs. 

AftëSitë bAZë të NEvOJSHME
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Logohuni në faqen e SHLUJ “Universiteti Marin Barleti” 
http://www.umb.edu.al/ ku do shkarkoni formatin e 
aplikimit dhe dërgojeni me email në: 
      tvet@umb.edu.al | a.carcani@bird.al
Për informacion kontaktoni në nr: 
      +355 69 70 45 318  


