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“Arsimi është arma më e fuqishme që mund të 

përdorim për të ndryshuar botën”

Nelson Mandela 
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ABSTRAKT

Arsimimi është konsideruar gjerësisht si një instrument udhëheqës i rritjes 

ekonomike nëpërmjet kontributit të tij në ndërtimin e kapaciteteve të kapitalit human. 

Përfitimet nga arsimi nuk shihen vetëm për individin e shkolluar, por edhe për 

ekonominë si një e tërë. Në këtë kontekst, studime të ndryshme, përgjithësisht të 

shekullit XX, kanë studiuar ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike. Zhvillimi i 

teknologjisë gjatë atyre viteve solli, ndër të tjera, rritjen e numrit të të arsimuarve, me 

200 herë më shumë se në vitet 1990 (Schofer & Meyer, 2005). Analiza dhe studime 

të shumta janë kryer rreth përfitimeve që sjell arsimi, mbi rritjen ekonomike, por 

shumë pak mbi ndikimin e arsimit të lartë mbi rritjen ekonomike. 

Në dekadat e fundit, në Shqipëri i është kushtuar vëmendje e veçantë arsimit të lartë. 

Pavarësisht kësaj, nuk ka evidencë, veçanërisht empirike, në kontributin e këtij të 

fundit në rritjen ekonomike. Hipoteza kryesore që shtrohet në këtë punim është se 

rritja ekonomike afatgjatë varet nga zhvillimi i edukimit, njohuritë dhe zbulimi i 

ideve të reja, të cilat nxisin inovacionet duke ndikuar në rritjen e produktivitetit. 

Duke qenë se inovacionet teknologjike rrjedhin prej individëve me arsim të lartë,

është shumë i rëndësishëm studimi dhe analizimi i ndikimit të arsimit të lartë në

rritjen ekonomike për të zbuluar nëse kjo hipotezë mund të provohet në rastin e 

Shqipërisë.

Ky punim analizon ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike si dhe faktorët 

kryesorë, përfitimet dhe kostot që ka arsimi i lartë në performancën ekonomike të

Shqipërisë. Qëllimi i këtij punimi është të kontribuojë në literaturë duke mundësuar 

një analizë specifike mbi impaktin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike. Ndër të

tjera, analiza empirike për rastin e Shqipërisë për një periudhë 16 vjeçare, sugjeron se 

arsimi i lartë ka një ndikim pozitiv të rëndësishëm mbi rritjen ekonomike.
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ABSTRACT

Education has been broadly considered as a vital instrument in leading economic 

growth through its contribution on capacity building. The benefits of education are to 

be considered not only for the educated individuals, but as well for the whole 

economy. In this context, various studies, mainly of 20th century, have suggested the 

contribution of education on economic growth. The development of technology has, 

amongst others, increased the percentage of people graduating from high school for 

about 200 times more than in 1990 (Schofer & Meyer, 2005). Several studies and 

investigations have been conducted regarding the effect of education on economic 

growth, but only few have investigated the effect of higher education on growth.

In recent decades, Albania has put special emphasis on higher education. 

Nevertheless, there is no evidence on its contribution on economic growth. Thereby, 

the main hypothesis of this thesis is to investigate whether long run economic growth 

is determined by skills and knowledge which boost innovation to increase 

productivity. Given that the latter is derived by individuals educated graduating in 

universities, it is with special importance assessing and investigating the effect of 

higher education on economic growth in the case of Albania.

In this context, this thesis investigates the impact of higher education on economic 

growth and the main factors, benefits and costs of higher education on Albanian 

economic performance. The purpose of this thesis is to contribute to the literature by 

enabling a specific analysis on the impact of higher education on economic growth. 

Amongst others, the empirical analysis of Albania in a time span of 16 years suggests 

that higher education has a significant positive impact on economic growth.
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KAPITULLI 1
HYRJE

1.1. Motivacioni

Arsimi i lartë është një investim shumë i rëndësishëm në zhvillimin e kapitalit human

dhe konsiderohet me të drejtë motori i zhvillimit në ekonominë e re botërore. Arsimi 

i lartë kontribuon në rritjen ekonomike nëpërmjet kanaleve private dhe publike. Ai 

është një nga instrumentet kryesore për nxitjen dhe rritjen e outputit. Konkurrenca e 

dijes brenda një ekonomie të globalizuar është bërë tregues i qartë i rolit të arsimit të

lartë në zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike. Arsimi i lartë është një

përcaktues jo vetëm i një zhvillimi më të shpejtë dhe më të lartë ekonomik, por edhe 

më cilësor (përmes zhvillimit të teknologjisë, inovacionit, risive), si dhe ka një

ndikim pozitiv në të ardhurat dhe mirëqenien e individëve. Kontributi i arsimit të 

lartë në nxitjen ekonomike është sinjifikativ, i cili mund të jetë i formave dhe rrugëve 

të ndryshme. Arsimi i lartë parashikon jo vetëm punëtorë të arsimuar, por punonjës të 

dijes të aftë për të kontribuar për rritjen ekonomisë. 

Motivacioni për këtë temë vjen pasi zhvillimi i arsimit të lartë përbën një problem 

shqetësues për vendet në zhvillim ku përfshihet edhe vendi ynë. Gjithashtu ai është

një nga faktorët kyç që ndikon në shumë tregues të cilët përcaktojnë zhvillimin dhe 

performancën e vendit. Ajo çfarë ky studim përpiqet të studioj dhe analizoj është 

ndikimi që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike dhe nëse ai mund të konsiderohet 

një nga faktorët kyç që kanë ndikuar në ecurinë e saj.
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1.2. Hyrje

Arsimi si veprimtari e rëndësishme shoqërore paraqet kapitalin themelor të shoqërisë 

bashkëkohore dhe, si i tillë, sot konsiderohet faktori kryesor në zhvillimin ekonomik 

e shoqëror të çdo vendi. Krahas shtimit të popullsisë në planetin tonë, harxhimit të 

burimeve minerale e energjetike, problemeve të ndotjes e globalizimit dhe formave 

të ndryshme të integrimit, njohuritë e marra, gjerësisht arsimimi fiton peshë edhe më 

të madhe. 

Njohuritë e marra dhe informacionet që mësimdhënësit bartin te studentët kthehen 

dhe shndërrohen në një fuqi zhvillimi dhe progresi për vendin konkret. Rëndësia e 

arsimit të lartë në zhvillimin ekonomik e shoqëror të çdo vendi është një nga temat

që diskutohet dhe shtjellohet në aspekte të ndryshme. Arsimi dhe ekonomia kanë një

lidhje të fortë dhe të rëndësishme, e cila përgjatë viteve ka ndryshuar karakteristikat 

dhe intensitetin e saj. Në shoqërinë e sotme teknologjike, arsimi është më shumë i

lidhur me ekonominë sesa në dekadat e kaluara. Në dy shekujt e kaluar, vëmendja që

i është kushtuar arsimit është zhvendosur nga arsimi i ulët në atë të lartë për vetë

rëndësinë dhe ndikimin e rëndësishëm që ka në rritjen ekonomike. Shek XX tregon 

për një periudhë të zhvillimit të arsimit të lartë dhe rritje ekonomike më të lartë.

Njihet gjerësisht se, arsimi është një faktor i rëndësishëm përcaktues i rritjes 

ekonomike. Ekonomistët e mirënjohur klasikë dhe neoklasikë, si Adam Smith, 

Romer, Lucas dhe Solow kanë theksuar kontributin e arsimit në zhvillimin e teorive 

të tyre të rritjes ekonomike dhe kanë ndërtuar modele. Qasjet kryesore teorike të 

modelimit të marrëdhënieve ndërmjet arsimit dhe ecurisë ekonomike janë modelet e 

rritjes neoklasike të Robert Solow (1957) dhe modeli i Romer (1990). Përveç 

aspekteve teorike, janë të shumta studimet empirike që kanë analizuar ndikimin e 

arsimit të lartë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik.

Ritmet e rritjes ekonomike ndryshojnë nga vendet e zhvilluara në ato në zhvillim. 

Vendet e industrializuara zhvillohen ekonomikisht më shpejt sesa ato më pak të

industrializuara (Goodwin, Nelson, & Harris, 2007). 
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Arsimi i lartë ka qenë një motor i zhvillimit të rritjes ekonomike (Milne, 1999). 

Shumë instituticione të arsimit të lartë janë vendosur për t’ju përgjigjur nevojave të 

industrisë dhe tregtisë (Gray, 1999). Përgjatë dekadave është rritur numri i 

studentëve në arsimin e lartë si dhe numri i institucioneve të arsimit të lartë. 

Institucionet e arsimit të lartë në botë kishin rreth 500,000 studentë në 1900, dhe 

zgjerimi me 2 herë bëri që numri të arrinte në 100 milion në shekullin tjetër duke 

përbërë rreth 20 përqind (Banks, 2001; Schofer & Meyer, 2005).

Arsimi mund të kuptohet si procesi i marrjes dhe përfitimit të vazhdueshëm të 

diturisë dhe njohurive nga individët në institucionet arsimore publike dhe jopublike 

apo marrja e njohurive në mënyrë formale, joformale dhe informale. Arsimi në çdo 

aspekt është faktor thelbësor i zhvillimit. Për këtë arsye, ky sektor pothuajse në çdo 

vend trajtohet si sektor me prioritet.

Asnjë vend nuk mund të arrijë që të ketë zhvillim ekonomik e shoqëror të mirëfilltë e 

të qëndrueshëm pa investime në faktorin human. Historikisht është dëshmuar se 

zhvillimi i arsimit ka sjellë shtim të produktivitetit të punës, si p.sh. në disa shtete të 

Evropës Perëndimore, siç janë: Gjermania, Franca, Anglia etj. si dhe me SHBA. Që 

nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore, produktiviteti i punës në SHBA ka ardhur 

duke u ngritur në mënyrë të vazhdueshme, që nga viti 1947 deri në vitin 1994 ai 

është rritur tri here më tepër. Pikërisht falë arsimimit, në këto shtete janë bërë 

zbulimet e mëdha shkencore dhe revolucionet tekniko-teknologjike, të cilat kanë 

qenë vendimtare për njerëzimin në përgjithësi. Në të vërtetë arsimi është dituri dhe 

dituria është forcë shtytëse e zhvillimit të një shoqërie.

Ekonomistët e njohur botëror si Adam Smith dhe Alfred Marshall, në shekullin e 18-

të përkatësisht në shekullin 19-të kanë dhënë rëndësi shumë të madhe investimeve në 

arsim, duke parashtruar pyetjen: Si reflektohen investimet në arsim, në pasurinë 

kombëtare dhe në shtimin e mundësisë për fitime më të mëdha të njerëzve si 

individ?!. 

Ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike është studiuar për herë të parë nga 

Adam Smith, vijuar më pas nga Marshall, Schultz, Bowman dhe të tjerë (Pradhan, 
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2009). Studimi dhe vlerësimi empirik i marrëdhënies së tij mbi rritjen daton në 1957, 

kur Robert Solow ka vlerësuar kontributin e punës, kapitalit dhe ndryshimit 

teknologjik në rritjen ekonomike në Shtetet e Bashkuara gjatë periudhës 1909-1949 

(Chaudhary et al, 2009;. Matsushita et al, 2006). Teori të ndryshme dhe modele janë 

përdorur për të studiuar marrëdhëniet midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike 

(Romer, 1990; Chakraborty, 2005). Shumica e tyre u përqendruan në akumulimin e 

kapitalit human, si një burim i përshpejtimit të rritjes ekonomike. Disa prej tyre 

përdorën kapitalin human si një motor të rritjes ekonomike ndaj ndryshimeve 

teknologjike. Më vonë, edhe ekonomistë të njohur botërorë janë marrë me këtë 

çështje, ku në bazë të të dhënave empirike kanë dhënë shpjegime lidhur me 

marrëdhënien ndërmjet arsimimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Në ekonomitë e 

zhvilluara ka vlerësime se për çdo vit të arsimimit të një individi shtohet mundësia që 

ai t'i rrisë fitimet në shkallë relative 10 përqind.

Easterlin thekson se deri në vitin 1850 shumë pak njerëz jashtë Evropës

Veriperëndimore dhe SHBA-së kane patur arsim formal. Në Afrikë dhe në shumë 

vende të Azisë dhe Amerikës Latine, kjo gjendje e mungesës së arsimit ka qenë e

pranishme deri në vitin 1940. 

Shkalla më e lartë e arsimimit i bën punëtorët që të jenë në gjendje që të adaptohen 

më lehtë dhe më shpejt në një punë të re, por njëkohësisht të kenë aftësi më të mëdha

komunikimi. Arsimi i lartë ndikon po ashtu edhe në rritjen e standardit të jetës në

përgjithësi. 

Asnjë vend nuk ka arritur që të ketë zhvillim ekonomik konstant pa investime të 

konsiderueshme në kapitalin human. Zhvillimi i hovshëm i shkencës dhe i 

teknologjisë ka bërë që të përqafohet ideja e investimit sa më shumë në zhvillimin e 

arsimit të lartë. Sidoqoftë, vendet e ndryshme dallohen jo vetëm për nga kuantiteti 

apo masiviteti, por Arsimi është faktor themelor i zhvillimit edhe për nga kualiteti i

arsimit të lartë. Zhvillimi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik kanë një lidhshmëri mjaft

funksionale dhe ndikim reciprok tek njëri tjetri. Zhvillimi i arsimit gjatë periudhës së

tranzicionit në vendin tonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme e të dukshme. Ai 

është reformuar nga pikëpamja përgatitore, strukturore dhe organizative. 
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Objektivi dhe qëllimi kryesor i këtij studimi është të analizojë marrëdhënien 

ndërmjet arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike në Shqipëri. Në këtë punim është 

kryer një analizë e detajuar e studimeve teorike dhe empirike të kryera nga studiues 

dhe ekonomistë të ndryshëm.

Punimi është i strukturuar në katër kapituj ku në: Kapitullin e parë është paraqitur 

një përmbledhje e punimit, motivacioni, qëllimi i temës si dhe metodologjia. Në 

kapitullin e dytë është kryer një analizë e detajuar e literaturës teorike dhe empirike 

mbi ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike. Në kapitullin e tretë

analizohet dhe trajtohet fillesa dhe historiku i arsimi të lartë, faktorët kryesorë të tij, 

format dhe pasojat e tij. Jep një paraqitje të historikut të arsimit të lartë në Shqipëri 

dhe marrëdhënia e saj me rritjen ekonomike. Kapitulli i katërt paraqet rezultatet e një 

modeli ekonometrik për rastin e Shqipërisë ku është marrë në shqyrtim një periudhë 

16 vjeçare. Me anë të këtij modeli sugjerohet impakti pozitiv që ka arsimi i lartë në 

rritjen ekonomike. Kapitulli i pestë përmbledh konkluzionet dhe rekomandimet

lidhur me këtë sektor.

1.3. Qëllimi i kërkimit

Ky studim përpiqet të analizojë efektet e arsimit të lartë në rritjen ekonomike të një

vendi dhe rasti që është marrë në studim është Shqipëria. Edhe pse zhvillimi i arsimit 

të lartë është thelbësor për zhvillimin social dhe ekonomik të një kombi, përfitimet 

më të gjera shoqërore apo kombëtare të arsimit të lartë, kanë tërhequr më pak 

vëmendje (Baum & Payea, 2004). Ka një rëndësi shumë të madhe ndikimi i arsimit 

të lartë, pasi sjell përfitime individuale më shumë sesa përfitime kombëtare. Ka 

shumë pak studime që studiojnë kontributin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike 

kombëtare.

Pyetjet kërkimore që shtrohen janë:

1. Cila është rëndësia e arsimit të lartë për një vend?

2. Cilat janë efektet dhe pasojat kryesore të arsimit të lartë?

3. Cili është ndikimi dhe efektet që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike?



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 16

1.4. Objektivat e Studimit

Objektivi kryesor i këtij punimi është analizimi dhe studimi i ndikimit të arsimit të

lartë në rritjen ekonomike për Shqipërinë. Objektivat kryesore janë: 

(i) Përcaktimi i kontributeve dhe efekteve që ka arsimi i lartë

(ii) Analizimi i rëndësisë së arsimit të lartë në një vend 

(iii) Studimi dhe analiza e ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike

1.5. Hipotezat e studimit

Hipotezat që shtrohen në këtë punim janë:

i. Arsimi i lartë ka një ndikim pozitiv të rëndësishëm në rritjen ekonomike.

ii. Shpenzimet e buxhetit mbi arsimin e lartë kanë një ndikim sinjifikativ mbi 

rritjen ekonomike.

iii. Arsimi i Lartë ka ndikim të rëndësishëm mbi rritjen ekonomike në Shqipëri.

1.6. Të dhënat dhe metodologjia

Produkti i brendshëm bruto (GDP) ndikohet në masë të madhe nga numri i personave 

të kualifikuar nga institucionet e arsimit të lartë. Pra, për të parë ndikimin e arsimit të 

lartë në rritjen ekonomike të Shqipërisë, GDP është marrë si variabël i varur, i cila 

është treguesi kryesor i rritjes ekonomike. Variabla shpjegues janë numri i 

studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, shpenzimet për arsimin e lartë dhe niveli i 

punësimit.

Të dhënat për variablat e sipërpërmendur janë marrë për periudhën 1996 deri në

2013. Databaza të ndryshme si ajo e Bankës Botërore dhe INSTAT janë përdorur për 

shumicën e variablave të përdorur në analizë (p.sh. GDP, numri i studentëve të 

regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet e Arsimit të Lartë, Niveli i punësimit).
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1.7. Përmbledhje e punimit

Studimi është i ndarë në pesë kapituj. Pas këtij kapitulli hyrës, kapitulli i dytë i është 

përkushtuar rishikimit të literaturës teorike, empirike dhe metodologjike në lidhje me 

çështjen e arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Modelet teorike dhe empirike të 

ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike përbëjnë shtyllën kryesore të këtij 

studimi dhe janë të përshkruara gjerësisht. Kapitulli i tretë bën një analizë të thelluar 

të fillesave të arsimit të lartë në Shqipëri, të gjendjes së tij dhe reformave të ndjekura. 

Duke u bazuar tek literatura e shqyrtuar më sipër, kapitulli i katërt përzgjedh 

metodologjinë dhe rrugën empirike për të provuar hipotezën e këtij punimi. Çështje 

të tjera të adresuara janë metoda e vlerësimit, si dhe përcaktimi i variablave dhe 

burimet e të dhënave. Gjithashtu paraqet një analizë prirje të variablave kryesorë në 

studim. Pas analizës së trendeve janë rezultatet e regresionit për studim dhe 

konkluzionet. Bazuar në gjetjet kryesore nga analiza e rezultateve të regresionit, u 

prezantuan dhe disa rekomandime ku jepen në kapitullin e pestë.
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KAPITULLI 2
RISHIKIM LITERATURE

Teoritë dhe modelet e rritjes ekonomike synojnë të shpjegojnë dhe të parashikojnë se 

si ekonomitë zhvillohen (ose jo) gjatë kohës; të identifikojnë barrierat frenuese; dhe 

politikat e zhvillimit që mund të ndjekë qeveria. Një nga temat më të rëndësishme 

për ekonomistët është që të shpjegojnë se si “vendet bëhen të pasura”. Adam Smith 

ka vërejtur se disa vende janë më të pasura edhe pse jo të gjithë individët në atë 

shoqëri punojnë ndërkohë që vende të tjera janë ekstremist të varfra ku ndërkohë të

gjithë individët punojnë. Kërkuesit kanë identifikuar dhe përcaktuar faktorët që

promovojnë ose pengojnë rritjen ekonomike në vendet e zhvilluara dhe ato në

zhvillim (Zipfel, 2004). Rritja ekonomike është treguesi më i rëndësishëm në 

përcaktimin e mirëqenies së një vendi – duke rritur kështu nivelin e të ardhurave

gjithashtu konsiderohet si sinonimi i zhvillimit. Rritja ekonomike është një nga 

treguesit më të përdorur nga ekonomistët, qeveritë dhe organizatat ekonomike 

ndërkombëtare. Ajo mund të matet duke përdorur rritjen e PBB vjetore për frymë. 

Shpjegimi i rritjes ekonomike është një problem kompleks sepse shumë faktorë 

kontribuojnë në procesin e rritjes ekonomike. Teorikisht, përmirësimet në arsimin e 

lartë dhe zgjerimi i kapitalit human ndikon në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së 

produktivitetit, risive më të mëdha dhe teknologjitë e reja. 

Rëndësia e ritmeve të larta të rritjes është e njohur dhe e pranuar gjerësisht në teori 

dhe në praktikë sepse pa rritje ekonomike nuk mund të ketë zhvillim ekonomik e 

social. Prandaj, çdo strategji për zhvillimin e vendit duhet të jetë e orientuar drejt një 

rritje ekonomike të lartë. Rritja e lartë ekonomike nuk është qëllim në vetvete por një 

domosdoshmëri që rrit standardin e jetesës së një vendi dhe si tregues bazë i analizës 
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së rritjes ekonomike merret Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për frymë dhe norma 

e rritjes së saj. 

Roli i arsimi të lartë në rritjen ekonomike është njohur gjerësisht nga ekonomistët 

dhe politik-bërësit (Gilead, 2012). Roli i Arsimit të lartë në përdorimin e 

infrastrukturës dhe teknologjisë është vendimtar dhe themelor në zhvillimin 

ekonomik rajonal (Schlottmann, 2010). Ekonomistët besojnë se investimet në

edukim ose kapital human rrisin produktin dhe produktivitetin e punës. Investimi në

kapitalin human është çelësi i së ardhmes sepse ekonomia është duke u drejtuar nga 

njohuritë pas ekonomisë post industriale (Dickens et al., 2006). 

2.1. Përcaktuesit e rritjes ekonomike

Studiuesit e rritjes ekonomike që nga Adam Smith kanë analizuar për mjetet dhe 

mënyrat e nxitjes dhe progresit të rritjes ekonomike. Megjithatë, modeli themelor ka 

mbetur i njëjtë. Teoritë e ndryshme janë më shumë variacione por duke u mbështetur 

në të njëjtët faktorë; toka, puna, kapitali dhe (interpretohet në përgjithësi si kapital 

fizik). Mosmarrëveshjet kanë ndodhur në përcaktimin e mënyrës më eficente të

përdorimit dhe cili nga ata duhet të kontrollohet (Zipfel, 2004, Romer, 2007). 

Qëllimi i këtij seksioni është të nxjerrë në pah mendimin e ekonomistëve modernë në 

procesin e rritjes ekonomike. Duke u bazuar në modelin neoklasik të rritjes ose , 

teoria e rritjes endogjene. 

2.1.1. Modeli Neoklasik i Rritjes ekonomike

Solow (1956) ka zhvilluar një model që revolucionarizoi kuptimin e teorisë së rritjes. 

Solow argumentoi se kapitali fizik dhe puna, nuk janë të vetmet inpute që përmbajnë

gjithë informacionin përkatës për të kuptuar potencialin, madhësinë, fuqinë, dhe 

rritjen e ekonomisë. Bazuar në punën pioniere të bërë nga Solow ai përfshiu dhe 

progresin teknologjik si një nga variablat me një ndikim të konsiderueshëm në rritjen 

ekonomike.

Ekonomistë të ndryshëm e përdorin analizën e rritjes për të provuar empirikisht 

teorinë neoklasike të rritjes, dhe për të vlerësuar efektin e akumulimit të kapitalit 
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fizik në rritjen e prodhimit. Duke theksuar se një nga mangësitë e modelit Solow të

rritjes është mospërcaktimi i saktë se si vjen ndryshimi teknologjik (Cortright, 2001).

Një nga rrjedhojat më të rëndësishme të modelit Solow është teoria e konvergjencës 

së të ardhurave (Barro, 2001). Konvergjenca bazohet në kthimet rënëse nga kapitali 

që janë studiuar fillimisht nga Malthus dhe Ricardo. Modeli neoklasik gjithashtu nuk 

arrin të shpjegojë ndryshimet në normat reale të kthimit nga kapitali (Mankiw, 1995). 

Duke përfshirë kapitalin fizik dhe human, Mankiw konstaton se rezultatet ngjajnë më 

afër parashikimeve teorike të modelit neoklasik. Veprat e Barro dhe Sala-i-Martin 

(1992, 1995), Mankiw, Romer, dhe Weil (1992) argumentojnë në rezultat të 

ngjashëm.

2.1.2. Teoria endogjene e rritjes ekonomike

Teoria endogjene e rritjes, iniciuar nga Romer (1986) dhe Lucas (1988), niset nga 

teoria neoklasike dhe fokusohet në shpjegimin e Solow. Teoria i konsideron efektet e 

variablave të tilla si tregtia, kapitalin human dhe teknologjinë endogjene dhe me një

ndikim të konsiderueshëm në rritjen e prodhimit, dhe përfshin mekanizmat e 

ndryshme të progresit teknologjik. Ndryshimi teknologjik bëhet endogjen dhe rritja e 

prodhimit bëhet produkti përfundimtar. Vendet lider të teknologjisë gjenerojnë 

teknologji (ose njohuri). Teknologjia shpërndahet nëpërmjet tregtisë së mallrave me 

vendet e tjera. Vendet e zhvilluara i përdorin burimet natyrore dhe kapitalin human 

për të shpikur teknologji të re, ndërkohë që vendet në zhvillim investojnë në kapitalin 

human dhe institucionet e tyre politike dhe ekonomike për të nxitur përhapjen dhe 

thithjen e teknologjisë së huaj.

Kjo teori i ka lejuar ekonomistët të argumentojnë se teknologjia shkakton kthime 

rritëse të shkallës dhe se kapitali mund të përdoret në mënyra gjithnjë e më efiçente. 

Literatura e Rritjes endogjene ka prodhuar dy qasje të ndryshme se si të përfshijnë 

kapitalin human në modelet e rritjes ekonomike (Schutt, 2003). E para, e cila është e 

Lucas (1988), i përket akumulimit të kapitalit human si motor i rritjes. Qasja e dytë 

thekson rolin e kapitalit human në procesin e inovacionit dhe adoptimit të 

teknologjive të reja (Romer, 1990).



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 21

Psacharopoulos (1994) tregon se me arsimimin kemi kthim më të lartë në nivelin 

individual dhe shoqëror, kthimet e larta janë reflektuar edhe në nivel ekonomie. Nga 

shqyrtimi i tij i literaturës ai arrin në përfundimin se përfshirja e kapitalit human ose 

cilësisë së punës në funksionin e prodhimit ka shpjeguar një pjesë të madhe. Ky 

konkluzion konfirmon gjetjet e tij, të cilat tregojnë se investimi në arsim shpjegon 

dyfish përqindjen e rritjes ekonomike në vendet afrikane nga ajo në ekonomitë e 

zhvilluara.

Easterly dhe Levine (2001) identifikojnë katër fakte, duke sugjeruar se ekonomistët e 

rritjes duhet të përqendrohen në faktorin total të produktivitetit (FTP) dhe 

përcaktuesve të saj në vend të akumulimit të faktorëve. Së pari, shumica e provave 

empirike të akumuluara deri më sot tregon se akumulimi i faktorëve shpjegon vetëm 

një pjesë të rritjes së prodhimit të vërejtur në vende të ndryshme. 

Së dyti, Easterly dhe Levine argumentojnë se rritja e divergjencës dhe jo 

konvergjencës në nivelet e të ardhurave për frymë ndodh, kur TFP llogaritet me 

rritjen e kthimit të teknologjisë. Së treti, të dhënat e serive kohore kanë treguar se 

akumulimi i kapitalit fizik vazhdon në kohë dhe në shumicën e vendeve, ndërsa rritja 

e prodhimit për frymë nuk ka vijimësi. 

Ky fakt tregon se modelet e rritjes së qëndrueshme (të tilla si modeli Solow) mund të 

përshtaten me përvojën e Shteteve të Bashkuara dhe vendet të tjera të zhvilluara, por 

nuk përshtaten me përvojën e shumë vendeve në zhvillim. 

Së fundi, ekziston një tendencë për faktorët e prodhimit për të njëjtat vende, e cila 

shkakton një përqendrim në rritje të aktivitetit ekonomik. Në rrethana të tilla, është 

më e përshtatshme për të përdorur modele me zhvillime teknologjike sesa modeli 

neoklasik me teknologji homogjene. Burimet e rritjes së TFP ndryshojnë midis 

vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. Inovacionet teknologjike sigurojnë burimin 

kryesor të rritjes së TFP në vendet e përparuara. Vendet në zhvillim përballen me 

sfidën e marrjes dhe thithjen e teknologjisë së huaj. Në këto vende, rritja e 

produktivitetit varet nga përdorimi më i mirë i teknologjisë së importuar. Këto dy 
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komponentë të rritjes TFP, inovacioni dhe thithja, përcakton dallimet  normat e 

rritjes të ardhurave për frymë ndërmjet vendeve.

Mbështetur në literatura të ndryshme faktorët që ndikojnë në rritjen ekonomike janë 

të shumtë. Një pjesë kryesore e rritjes ekonomike përcaktohet jo vetëm nga kapitali 

dhe puna. Kjo pjesë e mbetur që nuk shpjegohet nga variabla tradicionalë të cilët 

përgjithësisht shoqërohen me progres teknologjik mund të shpjegohen më lehtësisht 

nga variabla të tjerë si institucionet, infrastruktura, kapitali social etj (Knack and 

Keefer, 1995; Olson et al., 1998; Jones and Hall, 1999). Në këtë mënyrë për të 

shpjeguar rritjen ekonomike, analiza jonë fokusohet në ndërlidhjen midis faktorëve 

që zhvillojnë kapitalin human. Shumë studime janë realizuar mbi përcaktuesit e 

rritjes ekonomike në 20 vitet e fundit. Analizat e tyre kanë qenë të suksesshme për 

shpjegimin e diferencave të rritjes së kapitalit të llogaritur nga vendet gjatë një 

periudhe kohe të caktuar. Barro (1991), iniciatori dhe zhvilluesi i këtyre teorive, 

përdor si variabla shpjegues nivelin e kapitalit fillestar, nivelin e arsimimit, 

jostabilitetin politik jetëgjatësinë dhe normën e fertilitetit. Ekonomitë që kanë më pak 

kapital për punëtorë (në mënyrë relative me kapitalin për punëtorë) tentojnë që të 

kenë norma kthimi më të larta dhe nivele më të larta të rritjes ekonomike. 

Konvergjenca është e kushtëzuar sepse varet nga përcaktuesit e tjerë të rritjes 

ekonomike. Kjo nënkupton që për disa nivele të caktuara të arsimimit, mirëqenies

dhe variablave të tjerë që reflektojnë karakteristika kombëtare, politika, dhe 

institucionet, rritja ekonomike rritet kur niveli fillestar i PBB është shumë i ulët në 

lidhje me nivelin afat gjatë. Për një nivel fillestarë të PBB për kapital, rritja 

ekonomike përfaqësohet nga një rritje në nivelin e jetëgjatësisë dhe të edukimit, nivel 

më i ulët i fertilitetit, konsum më i ulët, mirëmbajtje dhe performancë më e mirë e 

ligjeve, inflacion më i ulët dhe përmirësim i termave të tregtisë. Përcaktuesit e rritjes 

ekonomike luajnë një rol të rëndësishëm në shpjegimin e këtyre diferencave. Rritja 

ekonomike është e lidhur pozitivisht me një nivel më të lartë të kapitalit human, 

gjithashtu dhe me jetëgjatësinë dhe nivelin e arsimimit si dhe me rritjen e nivelit të 

kursimeve, hapjen e ekonomisë, përmirësime në zhvillimin e sistemit financiar dhe 

bankar, rritjes së nivelit të investimeve të huaja direkte, si dhe rritjes së normës reale 
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të interesit. Gjithashtu rritja ekonomike është e lidhur negativisht me një nivel të 

caktuar të kapitalit fizik përcaktuar nga niveli i PBB për kapital, me konsumin 

qeveritar, normën e inflacionit, deficiti i buxhetit, norma e fertilitetit, rritja e 

popullsisë, papunësia dhe deficiti i llogarisë korrent. 

Rritja ekonomike është rezultat i veprimit të një sërë faktorëve, veçanërisht në 

periudhën afatgjatë janë faktorët jo ekonomikë që bëhen të rëndësishëm. Historikisht, 

modelet e thjeshta të rritjes janë zgjeruar me kalimin e kohës duke dhënë në këtë 

mënyrë dhe kufizimet e modelit dhe duke përfshirë variabla të tjerë të rëndësishëm. 

Përfaqësuesit e modelit neoklasik të rritjes ekonomike, Solow (1956) dhe Denison 

(1962), kanë bërë studime dhe analiza të ndryshme mbi identifikimin e variablave 

përcaktues të rritjes ekonomike për vende të ndryshme. 

Modeli i Solow-it është bazuar në supozimet e mëposhtme: ekonomi me tregje 

konkurruese të mbyllura me subjekte ekonomike të njëjta dhe racionale dhe një 

normë konstante të ndryshimeve teknologjike. Për këto nivele të vendosjes së 

outputit varen nga nivele të stokut të kapitalit, volume i forcës punëtore të punësuar 

dhe llojit të teknologjisë. Përfshirja e një norme të jashtme të ndryshimeve 

teknologjike lejojnë ekzistencën e një përcaktuesi të jashtëm të rritjes ekonomike. 

Njëkohësisht dhe faktorë të tjerë si investimet dhe norma e kursimit kanë një impakt 

më të vogël në rritjen ekonomike në periudhën afatgjatë. Rrjedhimet teorike dhe 

empirike të modelit të Solow-it kanë sjellë zhvillimin e modeleve të reja të rritjes 

ekonomike, që përcaktohen nga variabla të brendshëm të rritjes ekonomike. Sisteme 

të ndryshme ekonomike mund të gjenerojnë nivele të ndryshme të rritjes ekonomike. 

Teoritë e reja të rritjes ekonomike theksojnë veçanërisht fushat e: a) ndryshimeve 

teknologjike, b) rolin e qeverisë, c) politikat e tregtisë dhe d) zhvillimin në kapitalin 

human. Në një kohë kur konkurrojnë njësi kompetitive të punës, vende të veçanta jo 

vetëm specializohen duke ju referuar pasurive fillestare të burimeve por ato mund të 

ndikojnë në faktorë të caktuar të rritjes p.sh, zhvillimin e kapitalit human. Bazuar në 

këto argumente teorikë shumë studime empirike janë munduar të përcaktojnë 

faktorët të rëndësishëm të rritjes.
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2.1.3. Rritja ekonomike e nxitur nga akumulimi i kapitalit human

Në modelin e formuluar nga Lucas (1988), kapitali human hyn në funksionin e 

prodhimit në të njëjtën mënyrë sikurse teknologjia bën pjesë në modelin Solow, që 

është, në formë të rritjes- punës. Ekonomia përbëhet nga individë të njëjtë (apo 

agjentet përfaqësuese) të cilët maksimizojnë dobinë e jetës. Agjentët kanë kontroll 

mbi dy variabla: nivelin e konsumit dhe alokimin e kohës midis punës dhe fitimit të 

aftësive. Variabli i parë përcakton akumulimin e kapitalit fizik, ndërsa variabli i dytë 

ndikon produktivitetit në të ardhmen e një agjenti. Modeli supozon teknologji 

konstante. Rritja e popullsisë është marrë si ekzogjene.

Supozimi i linearitetit në modelin e Lucas-it thotë se norma e rritjes së kapitalit 

human është i pavarur nga niveli i saj. Me fjalë të tjera, pa marrë parasysh se sa 

kapitali human është akumuluar, gjithmonë prodhon të njëjtën përqindje rritjeje. 

Romer ka ofruar një shpjegim të mundshëm se pse kjo mund të jetë i besueshëm. 

Përvetësimi i aftësive në fakt mund të lehtësojë apo të përgatisë të mësuarit (Romer, 

2001: 134). Ai thotë se në shkollë fillore, fëmijët mësojnë njohuri themelore (të tilla 

si shkrim e këndim), të cilat mund të përmirësojnë aftësinë e tyre për të kontribuar 

më shumë në prodhim. Në vend të kësaj, ajo mund të jetë një parakusht për fitimin e 

aftësive të produktivitetit, përmirësimin në të gjithë pjesën tjetër të arsimimit të tyre 

dhe të karrierës së tyre profesionale.

2.1.3.1 Kapitali human dhe progresi teknologjik

Kategoria e dytë e modeleve endogjene të rritjes mban supozimin themelor të

modelit Solow që progresi teknologjik është në zemër të rritjes ekonomike. 

Megjithatë, këto teori pranojnë se një pjesë e madhe e shpikjeve është rezultat i 

aktiviteteve të ndërmarra ndaj stimujve ekonomikë dhe investimit në kërkim dhe 

zhvillim (R & D). Kjo ndryshon rolin e kapitalit human, i cili hyn në këto modele si 

një katalizator i progresit teknologjik dhe jo si një burim i pavarur i rritjes së 

qëndrueshme.

Nelson dhe Phelps (1966) ishin të parët që pretendojnë se rritja e nivelit arsimor 

mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në aftësinë e tyre për të përshtatur, për të 
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ndryshuar dhe për të futur teknologjitë e reja. Prandaj, një nivel më i lartë të kapitalit 

human do të përshpejtojë procesin e difuzionit teknologjik në ekonomi. Progresi 

teknologjik dhe rritja gjithashtu varet nga stoku në kapitalin human. Në modelin e 

Romer, një rritje në përqindje në stokun e kapitalit human është e mjaftueshme për të

siguruar rritjen ekonomike përgjithmonë.

2.2. Lidhja konceptuale ndërmjet Arsimit të lartë dhe Rritjes 

ekonomike

Arsimi i lartë mund të çojë në rritjen ekonomike nëpërmjet rrugëve private dhe 

publike. Përfitimet private për individët janë të mirë vendosura dhe të përfshijë 

perspektivat për punë më të mirë, paga më të larta, dhe një aftësi më të madhe për të 

ruajtur dhe investuar. Këto përfitime mund të rezultojnë në shëndet më të mire dhe 

përmirësim të cilësisë së jetës, dhe pritshmërisë më të larta të një jetese më të mirë i 

mundëson individëve që të punojnë me produktivet më të lartë për një kohë më të 

gjatë duke rritur më tej të ardhurat e jetës.

Përfitimet publike njihen pak, e cila shpjegon neglizhimin e shumë qeverive se 

arsimi i lartë shërben si një mjet për investime publike. Por fitimet individuale mund 

të sjellin përfitime gjithashtu dhe për shoqërinë si një e tërë. Të ardhurat më të larta 

për individët të mirë-arsimuar rrisin të ardhurat nga taksat për qeveritë dhe lehtësojnë 

alokimin në financat e shtetit. Ajo gjithashtu përkthehet në konsum më të madh, ku si 

pasojë përfitojnë dhe prodhuesit.

Në një ekonomi të dijes, arsimi i lartë mund të ndihmojë ekonomitë për tu zhvilluar 

dhe për të arritur shoqëritë teknologjikisht të përparuara. Të diplomuarit e arsimit të 

lartë ka të ngjarë të jenë më të vetëdijshëm dhe në gjendje më të mirë për të përdorur 

teknologjitë e reja. Ata kanë gjithashtu më shumë gjasa për të zhvilluar mjetet dhe 

aftësitë e reja vetë. Njohuritë e tyre mund të përmirësojnë aftësitë, ndërsa besimi më i 

madh dhe know-how zhvillohet nga shkollimi i lartë, i cili mund të gjenerojë 

sipërmarrjen, dhe me efekte pozitive në krijimin e vendeve të punës.
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Figura 1: Lidhja Konceptuale midis Arsimit të Lartë dhe rritjes ekonomike

Arsimi i lartë gjithashtu mund të ketë përfitime më pak të drejtpërdrejta për 

ekonomitë. Duke prodhuar të arsimuar të trajnuar mirë, ajo mund të rrisë cilësinë e 

sistemeve të arsimit dhe të krijojë mundësi më të mëdha për zhvillim ekonomik. 

Trajnimi dhe arsimimi më i kualifikuar i  mjekëve dhe punonjësve të tjerë 

shëndetësorë, mund të përmirësojë shëndetin e një shoqërie, duke rritur 

produktivitetin në punë. Ajo mund të sigurojë vende me individë të talentuar të 

nevojshme për të krijuar një mjedis politik më të favorshëm për rritjen ekonomike. 

Ngritja e institucioneve të fuqishme ligjore dhe politike dhe të ndershme dhe duke 

zhvilluar kulturën e punës dhe krijimin e biznesit, për shembull, thirrje për njohuri të 

avancuara dhe aftësitë e vendim-marrjes.

Të ardhurat 
nga taksat

Arsimi i Lartë

Produktiviteti Puna

IHD

Qeverisje Siguri

Zhvillim 

Rritje e 
Shpenzimeve Rritje 

Ekonomike

Reduktim 
Varfërie

Sipërmarrja Specializim



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 27

2.3. Ndikimi që ka Arsimi i Lartë në Rritjen ekonomike

Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por është 

shumë më shumë se kaq. Çka në të vërtetë përfaqëson më shumë është të mësuarit e 

fenomeneve të reja për të cilat nuk dimë shumë dhe që kanë për qëllim zgjerimin e 

dijes sonë. Një person i arsimuar di të dallojë të drejtën nga e gabuara e të keqen nga 

e mira1 kjo është ajo që të lë impakt kur dëgjon fjalën "i arsimuar". Ata të cilët do të 

mësojnë se si të shkruajnë e të lexojnë do t’i sigurojnë një të ardhme më të mirë 

familjeve dhe shtetit të tyre. Pra arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të 

mirë2. Sado që vlera e arsimit cilësohet të jetë e madhe dhe e rëndësishme, nuk është 

se përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle 

rrit të ardhurat për person me 10 % dhe rrit mesataren vjetore të prodhimit të 

brendshëm bruto (PBB) prej 0.37%3. 

Nga këndvështrimi teorik, janë të paktën tre mekanizma përmes të cilëve arsimi 

mund të ndikojë në rritje ekonomike. Fillimisht, në pikëpamjen mikroekonomike, 

arsimi rrit kapitalin njerëzor të qenësishëm në fuqinë punëtore, e cila rrit 

produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të 

vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. 

Së dyti, arsimi mund të rrisë kapacitetin inovativ të ekonomisë, si dhe njohuritë e reja 

për teknologjinë, produktet dhe proceset e reja që nxisin rritje. Së treti, arsimi mund 

të lehtësojë përhapjen dhe transmetimin e njohurive të nevojshme për të kuptuar dhe 

përpunuar informacionet e reja dhe për të zbatuar me sukses teknologjinë e re të 

hartuar nga të tjerët, të cilat përsëri promovojnë rritje ekonomike4.

                                                            
1 “Importance of education”, Barr. G, April 2013 
http://www.thehindu.com/features/kids/importance‐of‐education/article4619651.ece
2 “The value of education”, August, 2013
http://www.globalpartnership.org/who‐we‐are/the‐value‐of‐education/
3 “Education counts; To@ards the millennium development goals”, UNESCO, 2011, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf f.6
4 “The role of education in economic growth”, Hanushek. A. E, Wobman, L., February 2007
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7154/wps4122.pdf?sequence=1 f.20
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Por, a ndikon më shumë rritja e cilësisë së arsimit në rritjen e zhvillimit ekonomik 

apo zhvillimi ekonomik në ngritjen e cilësisë në arsim? Nuk është e lehtë që të (i) 

jepet një përgjigje definitive për këtë. Të dy konstatimet kanë avantazhet dhe pikat e 

tyre të dobëta. Sipas pikëpamjes së parë, në mënyrë që një vend të ketë zhvillim 

ekonomik dhe shoqëror, bazë për ta duhet të jetë njeriu i arsimuar në institucione 

cilësore të arsimit. Sipas pikëpamjes së dytë, po që se nuk investohet në arsim 

atëherë edhe cilësia vështirë se do arrihet. Duhet të ketë paga më të larta për 

mësimdhënësit, fonde më të mëdha për analiza dhe hulumtime, investime në 

laboratorë dhe teknologji informative në mënyrë që zhvillimi ekonomik të rrisë 

cilësinë në arsim, e kjo mund të arrihet vetëm nëse buxheti shtetëror ka mjete të 

mjaftueshme për investime në arsim. Mbi të gjitha, arsimi cilësor mund të ndikojë 

më shumë në zhvillimin ekonomik se sa zhvillimi ekonomik në arsimin cilësor. Sipas 

matjeve të Organizatës Europiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD), janë 

vendet me cilësi të lartë të arsimit ato që po përjetojnë rritje ekonomike më të 

qëndrueshme5. Një përparësi tjetër e madhe e arsimit është promovimi i barazisë 

gjinore dhe fuqizimi i pozitës së gruas, e kjo ka përparësitë e veta edhe në aspektin 

ekonomik. Pagat, të hyrat në agrikulturë dhe produktiviteti, që janë kruciale për 

ndalimin e varfërisë, janë më të larta nëse gratë që janë të përfshira në agrikulturë 

arsimohen më mirë6. Në Amerikën Latine, fëmijët e nënave që kanë vijuar për disa 

kohë shkollën e mesme, mbesin në shkollë për dy deri në tre vite më shumë se sa 

fëmijët e nënave që kanë shkollim më të ulët. Niveli i vijueshmërisë së shkollës që 

përcillet nga gjenerata në gjeneratë paraqet një tregues për situatën e vendit në të 

ardhmen duke marrë për bazë situatën aktuale. Shembujt e deritanishëm ishin më të 

përgjithshëm dhe të përmasave globale për të treguar se si faktorë të ndryshëm 

ndikojnë në rrjedhën e arsimit drejt zhvillimit ekonomik të një vendi. Sido që të jetë. 

raporti në mes rritjes ekonomike dhe arsimit ka qenë një ndër damarët kryesor të 

analizave të mëhershme ekonomike. Adam Smith në shekullin e XVIII dhe Alfred 

                                                            
5 “A ndikon ngritja e cilësisë së arsimit të lartë në rritjen e zhvillimit ekonomik apo zhvillimi ekonomik ndikon në
ngritje të arsimit të lartë?”, Demokraci për zhvillim, Tetor 2011,
http://dd‐ks.org/editorialet/a‐ndikon‐ngritja‐e‐cilësisë‐së‐arsimit‐të‐larte‐në‐rritjen‐e‐zhvillimit‐ekonomik‐apozhvil
limi‐ekonomik‐ndikon‐ne‐ngritje‐te‐arsimit‐te‐larte‐2/
6 “Education counts; Towards the millennium development goals”, UNESCO, 2011,
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190214e.pdf f.12
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Marshall në shekullin e XIX, dy figura të rëndësishme në fushën e ekonomisë kanë 

parashtruar pyetjen se si investimi individual në arsimim ndikon në pasurinë e 

kombeve. Qasja e literaturës për këtë fenomen mund të ndahet në dy fusha të 

përgjithshme:

a) Literatura mikroekonomike, që e shikon raportin në mes të mënyrave të 

ndryshme të matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe se sa ata fitojnë. 

Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për çka mund të quhet 

shpagim personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale kjo do të thotë se 

çdo vit shkollimi ngrit të ardhurat e tyre për 10%. Kjo është një shkallë e 

jashtëzakonshme e kthimit.

b) Literatura makroekonomike e cila shikon raportin midis matjeve të ndryshme të 

nivelit total të arritjeve në fushën e arsimit për një vend në tërësi dhe në shumicën 

e rasteve matjen standarde të rritjes ekonomike në shprehje të GDP-së. Shumica e 

studimeve gjejnë fakte për rritje më të lartë të GDP-së në vende ku popullata 

mesatarisht ka kryer më shumë vite shkollimi dhe ka arritur rezultate më të larta 

në testet e njohurive7.

Pa dyshim që Shqipëria nuk përbën rast përjashtues nga tezat e mësipërme. Kapitali 

human konsiderohet si aseti më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Kur themi 

kapital human kemi parasysh rolin e arsimit në ngritjen dhe formësimin e tij, duke 

ofruar kështu shkathtësitë kyçe që 

kërkohen në tregun e punës. Sa më i lartë që është niveli i arsimit aq më i lartë do të 

jetë niveli i të ardhurave.

Duke marrë parasysh të gjitha teoritë e shtjelluara dhe shembujt nga praktika e ditëve 

të sotme shihet qartë se arsimi ka rëndësi të madhe në formësimin e individit dhe 

shtetit si tërësi. Sa më shumë rëndësi e kujdes t’i kushtohet aq më pozitive do të jenë 

prurjet e tij. Të dhënat8 raportojnë se 28 institucione publike Kolorado punësojnë 

                                                            
7 “Education and Economik Growth: From the 19th century to the 21st century”, Miller. R,
     http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/eeg_@hat_research_says.pdf f.7
8 Colorado Department of Labor and Employment. Various data.
  http://www.coworkforce.com/LMI/Intro/research.asp.
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direkt 48.732 persona nga fakultetet. Pjesa më e madhe e të cilëve sugjerohet nga 

Departamenti i Punës dhe Punësimit të shtetit të Kolorados. 

Kjo e bën sektorin publik të arsimit të lartë një nga punëdhënësit më të mëdhenj 

shtetëror, kryesisht në fushat e burimeve natyrore/minierave, industria e rënda, 

ndërtimit publike, telekomunikacion e të tjera. Ai është përgjegjës për më shumë se 

gjysmën e të gjitha vendeve të punës të sektorit shtetëror.

Ndikimi i kombinuar i 57.675 punonjësve të punësuar drejtpërdrejt me një shtesë prej 

39.888 të punësuar indirekt ( i referohemi punës me kohë të pjesshme) kanë nxitur 

një total prej 97.563 të vendeve të punës. Duke ditur që në Kolorado këto punë 

paguhen me një rroga mesatare prej 43.524$, atëherë kontributi do jetë në 

4250000000 $ në paga dhe shpërblime dhe pothuajse 387.000.000 $ në vit në taksa 

shtetërore dhe lokale për ekonominë e Kolorados.

Arsimi i lartë ndikon në punë në tre mënyra të tjera. Një shkallë shpesh mundëson 

një punonjës për të gjetur një punë që paguhet më shumë. Ajo mundëson një punëtor 

për të gjetur ose për të mbajë një punë në tregun e punës, ku ai është duke konkurruar 

me punëtorë nga e gjithë bota të cilët shpesh janë të lumtur të punojnë për rroga të 

ulëta, më pak përfitime dhe në kushte më të vështira të punës me qëllimin e vetëm që 

të mos kthehen në vendin e tyre, pasi ai vend i ngjan me kushte shumë më të këqija 

sesa vendi i huaj që i mirëpriti. Ka një diferencë të madhe mbi pagat e punëtorëve më 

pak të arsimuar me pagat e atyre më shumë të arsimuar.

2.3.1. Efektet "domino"

Personat e punësuar që kanë kryer arsim të lartë marrin gati një rrogë dyfish më të 

lartë se ato që nuk e kanë kryer atë. Pagat9 më të larta sjellin më shumë kontribut në 

taksat shtetërore dhe në tatimin mbi të ardhurat. Për pasojë rriten të ardhurat 

shtetërore, duke rritur për pasojë edhe mundësinë për të investuar në më shumë 

shpenzime publike.

                                                            
9 Bradley, David. “Fiction and Fact: A Response to the Tax Foundation’s Distortion of Colorado’s TABOR.” 
Center on Budget and Policy Priorities. May 2, 2005.
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Një nga zërat më të rëndësishëm të shpenzimeve publike janë ato për arsimin. Një 

arsim më i zhvilluar do sjell prurje më cilësore të individëve që do japin kontributin e 

tyre në ekonomi. Pra quhet një efekt domino në rastin kur faktori A sjell ndikim në 

faktorin B dhe faktori B sjell ndikim në faktorin A.

2.3.2 Vendimet mbi lokalitetet

Kolorado10 ka normat më të larta të popullatës së arsimuar në SHBA. Në vitin 2005, 

Kolorado u rendit i treti në përqindjen e popullsisë me diplomë universitare, pas 

Washington dhe Massachusetts (Bureau, 2005 ACS).

Ned Hill, profesor i zhvillimit ekonomik në Universitetin Shtetëror të Cleveland, 

thekson se parashikuesi më i madh i mirëqenies ekonomike të një vendi është

përqindja e të diplomuarve. Organizatat e zhvillimit ekonomik në të gjithë shtetin

janë unanim kur përmendin rëndësinë e një fuqi punëtore të arsimuar në aktivitetet e 

tyre të rekrutimit të punës.

Një fuqi11 punëtore e trajnuar mirë, së bashku me aftësinë e shtetit për të siguruar

trajnime shtesë, të veçantë bazuar në industrinë ku operohet, është vazhdimisht

prioriteti parësor i kompanive që kërkojnë të zhvendosen ose të zgjerohet. Një 

kompani12 nuk mund të ketë sukses pa punonjës të kualifikuar për të bërë punën dhe

nuk ka asnjë dyshim se cilësia e fuqisë punëtore është çelësi i suksesit të punonjësve 

në tërheqjen dhe mbajtjen e vendeve të punës. Efektiviteti i sistemit të arsimit të lartë

dhe aftësia e tij për të përmbushur nevojat e punëdhënësve  të ardhshëm është jetike 

për mbijetesën ekonomike të shtetit.

Shkurt13 dhe thjesht, arsimin do ta barazonim me të gjeturit e punës. Sa më i lartë

niveli arsimor i fuqisë punëtore, aq më shumë ai mund të konkurroj në nivel global për 

kompanitë që kërkojnë atë fuqi punëtore. Është gjithnjë e më e rëndësishme për

udhëheqësit ekonomike të komunitetit për të formuar koalicione të trajnuesve me bizneset

                                                            
10 Bureau of the Census. 2005 American Community Survey. R1402
11 Omega Associates, LLC. “Economic Impact of Pikes Peak Community College on El Paso County, Colorado.” 
June 1, 2005.
12 National Center for Public Policy and Higher Education. “ Measuring Up 2006: The State Report Card on 
Higher Education.” www.highereducation.org.
13 Colorado Business Review. Leeds School of Business, University of Colorado at Boulder. v. 7, n. 2. 2005.
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private, si Konsorciumi Ekonomik i Pueblos (PEC). PEC është i përfshirë drejtpërdrejt në

edukimin e publikut për të siguruar që fuqia punëtore e Pueblos të jetë e arsimuar dhe e

përgatitur për punë sipas mundësive që ofron tregu sot dhe nesër

Në ekonominë e sotme, disponueshmëria e një fuqie punëtore të kualifikuar është 

çelësi për rritjen e biznesit dhe suksesin e tij. Në Mesa County fokusi është në

krijimin e vendeve cilësore të punës për banorët lokal14. Në mënyrë që të tërheqin

kompani të ndryshme, është parë e domosdoshme se duhen patur mundësitë për 

arsimimin dhe trajnimin që u mundëson njerëzit të plotësojnë këto vende pune. 

Kolorado mund të mbështetet më në cilësinë e mrekullueshme të jetës natyrore që 

ofron për të tërhequr dhe mbajtur bizneset në shtetin e tij. Ka patur një ndryshim

themelor në ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme që mundëson rritjen e një 

ekonomie të fortë. Ekonomia e ditëve të sotme bazohet në njohuri, është e fokusuar 

në hulumtimet e kapitalit, në inovacionin dhe sipërmarrjen. Dhjetë vjet më parë, 

bizneset e bënin përzgjedhjen e fuqisë punëtore bazuar në lokalitetin ku operonin. 

Sot, bizneset çështja bazë e rekrutimit të punonjësve është zgjedhja e asaj fuqie 

punëtore që është e trajnuar.

Le të ndalemi15 edhe në një fakt më interesant, është një tjetër mënyrë që 

institucionet e arsimit të lartë sjellin ndikim në lokalitetin ku ato ndodhen. Njerëzit 

duke kërkuar për një vend që të zhvendosen pas daljes në pension shpesh preferojnë

komunitetet me një shkollë të lartë për shkak të lehtësitë që ajo ofron, siç janë 

ligjëratat, dramat, shfaqjet muzikore, mundësia për të audituar në klasa, madje edhe 

fqinjët shfaqen më interesant. Këtu pensionistët janë një formë e "industrisë bazë", 

duke sjellë dollarë të reja në lokalitetin ku ato vendosën të kalojnë pensionin e tyre, 

duke krijuar të ardhura përmes blerjes së produkteve dhe shërbimeve si edhe të

ardhurat nga taksat. Po ashtu lindshmëria e lartë sjell për pasojë mundësinë e daljes 

më shpejt në pension, çka nënkupton edhe një moshë më aktive të pensionit.

                                                            
14 Moretti, Enrico. “Social Returns to Human Capital.” NBER Reporter. 2005.
15 Colorado State Auditor. Symanski, Sally. “Memorandum to the Legislative Audit Committee.” 
    September 13, 2006.
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2.4. Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellë e të ardhurave me arsimin e 

lartë

Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellë e të ardhurave me arsimimin nënkupton një 

marrëdhënie që jo vetëm rritja e nivelit të arsimit të lartë ndikon në rritjen e të 

ardhurave, por edhe rritja e të ardhurave ndikon në rritjen e nivelit arsimor.

Një arsye për këtë mund të jetë se të ardhurat e larta çojnë në më shumë kursime dhe 

investime që rrisin mundësitë për arsimim. Gjithashtu, të ardhurat e larta mund të 

çojë në përmirësimin e objekteve arsimore, objektet e kujdesit shëndetësor dhe 

pajisje të tjera lokale që rrisin numrin e vendeve të reja të punës. Rezultati është 

mbështetur nga studimi i Gyimah-Brempong(2006), i cili tregon se të gjitha nivelet e 

edukimit për zhvillimin e kapitalit njerëzor, duke përfshirë arsimin e lartë për 

zhvillimin e kapitalit njerëzor, janë statistikisht të rëndësishme dhe kanë një efekt 

pozitiv në normën e rritjes së të ardhurave për frymë në qarqet afrikane. Rezultatet 

më tej tregojnë se rritja e popullsisë ka një marrëdhënie negative me rritjen e nivelit 

arsimor. Kjo është një prirje e zakonshme, e cila tregon se njerëz të arsimit të lartë 

janë më kontrollues të madhësisë së familjes. Gjithashtu16 në shumë vende të varfra

është vënë re edhe një prirje e përgjithshme që individët me arsim të lartë migrojnë 

jashtë (ARC, 2010b). 

Nga një studim i kryer mbi marrëdhënien mes arsimit dhe rritjes ekonomike në West 

Virginia ka rezultuar se niveli arsimor rrit produktivitetin, rrit të ardhurat, ul rrezikun 

e varfërisë dhe përmirëson standardet e jetesës. Kështu, investimi në arsim, 

veçanërisht në qarqet e varfra, do të jetë thelbësore për rritjen e të ardhurave. Së dyti, 

analiza empirike tregoi ndikimin e arsimit të lartë në rritjen e popullsisë. Duke 

nxjerrë në pah se duhen marrë masa adekuate në kuadër të politikave, të cilat janë të 

nevojshme për të kontrolluar migrimin jashtë vendit dhe për të krijuar mundësi 

punësimi brenda shtetit. 

                                                            
16 Hannum, E. and M.Y. Wang (2004), “Geography and Educational Inequality in China”, Working Paper, 
Department of Sociology and Population Studies Center, University of Pennsylvania.



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 34

Këtu vlen të përmendet edhe migrimi masiv që po ndodh në vendin tonë aktualisht, 

migrim ky i cili po shpjegohet si pasojë e varfërisë, por mund të jetë edhe pasojë e 

faktit që në vendin tonë ka një normë marxhinale të konsumit shumë më të lartë se 

norma marxhinale e pagesës së shpenzimeve. Individët të cilët ishin "edukuar" të 

mos paguanin dritat, ujin dhe taksa të ndryshme, u gjenden përballë reformave të 

cilat i detyronin ato që të paguanin atë që më parë nuk e paguanin. Individ të tillë e 

kanë të vështirë të mësojnë shumë shpejt të jetojnë me më pak konsum, pra u 

përballën me një mungesë të fleksibilitetit në uljen e normës marxhinale të konsumit.

Një mënyrë17 për të nxitur zhvillimin ekonomik është krijimi i "konkurrencës në 

punë", me një pjesëmarrje më të lartë të fuqisë punëtore të punësuar në pozicione 

"krijuese", janë ata persona të cilët kanë kryer specializime të bazuara në njohuri dhe 

krijimtari të ideve, të tilla si inxhinier, designers, menaxherët biznesi dhe shkencëtarë 

(ARC, 2011).

Në përgjithësi, rezultatet empirike dhe analizat theksuan nevojën për një grup të plotë 

të politikave për të nxitur rritjen ekonomike në West Virginia. Këto politika duhet të 

përmirësojnë në mënyrë adekuate rritjen e arsimit, të mundësive për sigurimin e të 

ardhurave, së bashku me zhvillimin e infrastrukturës bazë. Sipas ARC (2010b), 

rajoni Appalachian i mungon infrastruktura për të marrë përparësi të plotë të fitimeve 

të reja ekonomike dhe për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik lokal. 

Kështu, çdo ndërhyrje e politika pa patur një zhvillim fizik në infrastrukturë në West

Virginia do të ishte më pak efektive.

Analiza e bazuar në ndryshimet e të ardhurave, të arsimit dhe të popullsisë, nxjerr në 

pah dy pika të rëndësishme. Së pari, analiza empirike tregon se si rritja e arsimimit 

dhe rritja e të ardhurave ndikojnë pozitivisht te njëra-tjetra. Kështu, përpjekjet për të 

rritur punësimin ose mundësitë për gjenerimin e të ardhurave do të jenë të dobishme. 

Sipas ARC (2010b), vetëm 35 prej 420 vendeve në Appalachia raportuan rritje 

pozitive të punësimit nga viti 2007 deri në vitin 2010. Megjithatë, sipas planit 
                                                            
17 Emile Kok-Kheng Yeoh and Kah-Mun Chu Literacy, Education and Development Foster, A. and M.R. 
Rosenzweig (1996), “Technical Change and Human-Capital Returns and Investments: Evidence from the Green 
Revolution”, American
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strategjik të Appalachia, rajoni pritet të krijojë 120.000 vende të reja pune 2011-2016 

(ARC , 2011). Kjo do të rrisë  arsimimin, si edhe rritjen të ardhurat e West Virginia. 

Kështu, investimi në arsim, veçanërisht në qarqet e varfra, do të jetë thelbësor për 

rritjen e të ardhurave.

Së dyti, analiza empirike tregoi ndikimin e arsimit të lartë në rritjen e popullsisë. 

Kështu që duhen marrë masa adekuate të nevojshme për të kontrolluar migrimin 

jashtë vendit dhe për të krijuar mundësi punësimi brenda shtetit. Një mënyrë e 

mbajtjes zhvillimin ekonomik është krijimi i "konkurrencës në punë", me një 

pjesëmarrje më të lartë të fuqisë punëtore të punësuar në pozicionet "krijuese" (ARC, 

2011). Mënyra18 më e mirë për të  "zbutur" varfërinë nëpërmjet arsimimit, synon 

përmirësimin e cilësive themelore të forcave të punës duke u fokusuar në

mbështetjen dhe zhvillimin e industrive me karakteristika të veçanta etnike. 

Lidhur me "zbutjen" e varfërisë përmes edukimit, ajo mund të vërehet se në të 

kaluarën, përveç financimeve standarde që i janë bërë shtresës së varfër, sic është 

ndihma sociale, departamente të tjera qeveritare kanë zbatuar edhe disa programe 

investuese që përfshinin projekte të arsimimit të detyrueshëm për zonat e varfërisë19. 

Ky program arsimi i detyrueshëm fokusohet kryesisht në shtresa të varfra dhe 

krahina të caktuara. Kina është një vend, që në të kaluarën e saj gjejmë shumë 

ngjashmëri me vendin tonë, ndaj le të analizojmë se çfarë hapash janë ndërmarrë për 

të rritur arsimin.

Rritja20 spektakolare e zhvillimit arsimor në Kinë ka bërë që të përfitojnë provincat

dhe rajonet e saj në mënyrë të pabarabartë. Rritja e shpejtë e Kinës gjatë 30 viteve të 

fundit ka tërhequr qindra miliona qytetarëve të saj nga varfëria dhe e ka kthyer Kinën

në "fabrikën e botës" (Davis, 2011). Megjithatë, Kina ende mbetet si një nga vendet 

me shkallën më të lartë në botë të pabarazisë në të ardhurat rajonale (Jian, Sachs dhe

Warner, 1996). 

                                                            
18 Lardy, N.R. (2003), Proceedings from International Monetary Fund and National Council of Applied Economic 
Research: “A Tale of Two Giants: India’s and China’s Experience ëith Reform and Growth”, New Delhi: 
Institute for International Economics.
19 Démurger, S. (2001), “Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional 
Disparities in China”, Journal of Comparative Economics, Vol. 29, Issue 1, pp. 95-117.
20 China: Development and Present Situation, Paris: UNESCO Publishing.
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GDP e ulët dhe mos zhvillimi i zonave rurale dhe rajonit perëndimor të Kinës mund 

të jenë faktorët kryesor që i atribuohen mungesës së disponueshmërisë së arsimit21.

Njerëzit të cilët nuk kanë arsimim dhe njohuri patjetër do të gjejnë veten në

vështirësi për të dhënë kontributin e tyre në shoqëritë e përparuara, pasi në të tilla 

shoqëri duhet kontributi i personave me arsim dhe njohuritë e duhura në atë aspekt të 

arsimit që janë profilizuar (Stevens dhe Weale, 2003). 

Ka22 një paralelizëm midis Kinës dhe Shqipërisë në lidhje me problematikën e 

arsimit, e cila ka nevojë për një strategji konkrete që ti mundësojnë ndryshime 

progresive. Kudo në botën e qytetëruar arsimimi i shtetasve është një detyrim i 

përhershëm, i cili duhet vlerësuar si një promotor që nxit midis njerëzve e popujve 

mirëkuptimin, tolerancën, respektin dhe miqësinë, duke ndihmuar në krijimin e 

kulturës universale dhe të të drejtave të njeriut23. 

Në Kinë24 rëndësia e arsimit u pa e lidhur më rëndësinë e zhvillimit ekonomik dhe 

anasjelltas, duke u krijuar kështu ideja e një cikli vicioz.

 Ekonomitë e vendeve në zhvillim e sipër si vendi ynë janë më shumë të 

centralizuara në kryeqytet 

 Në zonat rurale ku ka prejardhjen edhe shumica e popullsisë, vuajnë nga 

zhvendosja e banorëve, veçanërisht i atyre të arsimuar, nga zonat rurale drejt

atyre urbane, por më shumë drejt kryeqytetit.

 Mirëpo një i arsimuar nuk jep dot kontribut direkt në pjesët ekonomike të 

kryeqytetit ku është punësuar, pasi nevoja e tregut të punës mund të jetë "ngopu" 

për shërbimin që ai ofron në bazë të arsimit të lartë që ka mbaruar. Për pasojë ky

i arsimuar ndihet i detyruar të bëj punë që nuk janë të profilit të tij më arsyen e 

vetme që të mbaj veten të angazhuar me punë.

                                                            
21 Hannum, E. (1999), “Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in China”, Comparative 
Education Review, Vol. 43, No. 2, pp. 193-211.
22 China Daily (2012, March 12th), “Suggestions on Educational Reform”, retrieved April 17th, 2012, from 
<http://www.chinadaily.com.cn/china/2012npc/2012- 03/12/content_14817082.htm>.
23 “Education in the People’s Republic of China” (2012), retrieved March 10th, 2012 from 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_People%27s_Republic_of_China>.
24 He, D. (1996), Education in Contemporary China, Beijing: Contemporary China Press (in Chinese).
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 Për të mbijetuar në kryeqytet hasen edhe paradokse si ai i Tiranës ku shumica e 

personave që punojnë në bankë nuk kanë mbaruar arsimin e lartë ekonomik, por 

kjo shumicë nis studimet në fakultetin e ekonomisë, qoftë privat qoftë shtetëror 

vetëm pasi ka nisur punë në bankë dhe synon të vazhdojë të punoj aty.

 Si pasojë ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike do të ishte më i dobët 

dhe shumë më pak i drejtpërdrejt.

2.5. Rishikim i Literaturës teorike dhe empirike

Në përgjithësi, analiza e ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike është e

rrënjosur në kapitalin human. Historia e kapitalit human daton që në kohën e Adam 

Smith, babai i ekonomisë. Edhe pse ai nuk e ka përdorur termin kapital human, ai e 

ka skicuar konceptin në një punim “Natyra dhe Shkaqet e Pasurisë së Kombeve” të 

botuar në vitin 1776. Ai iu drejtua konceptit të kapitalit human, si një formë e

kapitalit fiks (Smith, 2007), e përcaktoi si "aftësitë e fituara dhe të dobishme të të 

gjithë individëve apo anëtarëve të shoqërisë" (Smith, 2007, f. 179). Ai shpjegoi se 

njerëzit i arrijnë dhe kultivojnë talentet e tyre përmes arsimit, studimit, apo mësimit 

të profesionit; se njerëzit dhe shoqëria përfiton nga talentet e tyre; dhe se këto talente 

kanë një kosto dhe shpërblejnë individit dhe shoqërinë. Edhe pse Smith ka dhënë 

konceptin e kapitalit human në shekullin e 18, kjo ishte deri në vitin 1928 kur një 

ekonomist anglez, Pigou, në fakt përcaktoi qartë termin "kapitalit human." 

Vëmendja për rritjen ekonomike u rrit pas Luftës së Dytë Botërore dhe bëri që

ekonomistët të përqendrohen më shumë në zhvillimi e kapitalit human (Van 

Leeuwen & Foldvari, 2008). Megjithatë, hulumtimet në rritjen ekonomike kanë

vazhduar të përqendrohen në akumulimin e kapitalit fizik deri tek treguesit e 

zhvillimit social, të tilla si shkrim e këndim, jetëgjatësia, dhe shëndeti, u prezantua 

nga Mincer në vitin 1958 dhe Schultz në vitin 1961.

Në vitin 1964, Becker e pasuroi konceptin e kapitalit human me botimin e një libri 

me titull “Kapitali human”, në të cilin është bërë një analizë teorike dhe kërkime 

empirike mbi kapitalin human.
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Kapitali human përfshin njohuritë, teknikat, aftësitë dhe karakteristikat që individët

kanë dhe  I mundësojnë ata për të përmirësuar mirëqenien e tyre personale, sociale, 

apo ekonomike (O'Brien & Paczynski, 2006). Faktorët e kapitalit human janë të 

rëndësishëm për të shpjeguar dallimet në produktivitetin midis vendeve (Hicks, 

1979). Ekziston një konsensus i përgjithshëm se përmirësimi i kapitalit human

mbështet rritjen ekonomike, veçanërisht rritjes afat-gjatë (LEEUWEN VAN & 

Foldvari, 2008).

Së bashku me teorikisht inkuadrim marrëdhëniet në mes të kapitalit human dhe 

rritjes ekonomike, studimet empirike përpjekur për të provuar "urtësi konvencionale 

që rritja e prodhimit dhe kapitalit human lidhen pozitivisht" (Judson, 2002, f. 210). 

Easterlin (1981) ka vërejtur se përhapja e arsimit ka paraprirë rritjen ekonomike 

moderne në shumicën e vendeve edhe pse zgjerimi i papritur i arsimimit në disa 

vende nuk është ndjekur nga zhvillimi ekonomik. Ai argumentoi se suksesi 

ekonomik në vendet veriperëndimore të Evropës në një kohë kur disa vende në botë 

kanë arritur zhvillimin ekonomik ishte për shkak të edukimit të tyre me një bazë 

protestante.

Përpjekja për të zbuluar marrëdhëniet në mes të arsimit dhe rritjes ekonomike 

përfshin jo vetëm një analizë të shkollimit, por edhe i leximit. Për shembull, 

Azariadis dhe Drazhen (1990) ka ekzaminuar efektin e arsimimit në rritjen për katër 

grupe të vendeve me nivele të ndryshme të zhvillimit të arsimit. Ata vënë re 71 

vende në drejtim të rritjes vjetore të PBB-së për frymë, PBB-së, dhe shkalla e 

shkrim-leximit. Në rezultatet e tyre, grupi që kishin norma më të larta të shkrim-

leximit në krahasim me PBB-së, duke përfshirë vende të tilla si Japonia dhe Korea e 

Jugut, tregoi një raport më të lartë të rritjes se sa grupet e tjera. Me fjalë të tjera, 

vendet me kapital human më të lartë në krahasim me nivelin e tyre të GDP-së ka 

demonstruar nivele më të larta sesa vendet e tjera.

Gjatë disa dekadave të fundit, ekonomistët kanë dhënë disa korniza teorike për të 

shpjeguar marrëdhënien midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Një numër i 

madh i studimeve empirike janë zhvilluar për të testuar hipotezat sugjeruara. 

Megjithatë, ekonomistët që janë të interesuar në lidhjen e arsimit dhe ekonomisë 
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mund të ndahen në dy kampe kryesore. Studimet e para të kthimit individuale të 

arsimit, e cila është e lidhur me aspektet individuale të rritjes ekonomike. Llogaritë e 

dytë për rritjen ekonomike (Hicks, 1987, mincer, 1984).

2.5.1. Kthimi individual nga Arsimi i lartë

Arsimimi gjeneron përfitime ekonomike për individët në një shoqëri dhe ky grup 

individësh ka një efekt në ekonominë e vendit (Stevens & Weale, 2004). Mbështetur 

në kuptimin mikroekonomik ka dhënë një pasqyrë më të qartë të përfitimeve 

monetare që vijnë nga arsimi I lartë. Në Studimi klasik të Mincer (1974) që ka të bëjë 

me të ardhurat individuale dhe arsimin e lartë, ai shqyrton të ardhurat individuale në 

kuptimin e viteve të shkollimit, moshës, përvojës, etj Rezultatet e tij treguan se për 

meshkujt e bardhë të cilët nuk janë duke punuar në ferma, një vit shtesë në arsimimin 

e tyre ka rritur të ardhurat e një individi me rreth 7 për qind. Efekti i numrit të viteve 

të shkollimit të ndryshme me vitet e përvojës dhe fushën e punës.

Psacharopoulos (1994) ka bërë një krahasim ndër mjet vendeve për kthimin

individual nga arsimimi. Studimi i tij ka mbuluar 78 vende dhe shqyrtohet shkalla e 

kthimit të arsimit siç përcaktohet nga niveli i shkollimit. Kthimi më i lartë i arsimit të 

lartë ka qenë 24 për qind në vit në Jemen dhe më e ulëta ishte - 4,3 për qind në vit në 

Zimbabve. Përveç kthimit nga edukimi, studimi Psacharopoulos gjithashtu zbuloi 

dallimet në normën e kthimit social ndërmjet niveleve të shkollimit duke përdorur 

mesataren e agregateve nga niveli i të ardhurave. Rezultatet e tij treguan se kthimet 

sociale janë ulur ndërkohë që niveli i arsimimit individual është rritur. Ai gjithashtu 

zbuloi se kthimi social i arsimit mund të jetë i lidhur me pasurinë e vendit. Në vendet 

me të ardhura të ulëta, normat sociale të kthimit në vit ishin 23.4, 15.2, dhe 10.6 për 

qind për arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë, respektivisht. Në vendet e me të 

ardhura të mesme, shkalla shoqërore e kthimit ishte 14.3 për qind në vit në arsimin 

fillor, 10.6 për qind në vit në të mesëm, dhe 9.5 për qind në vit në arsimin e lartë. Ai i 

atribuon këto norma të ulta të kthimit social për arsye se ka një rritje në forcën e

punës së shkolluar që ofron arsimi i lartë.
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Ka edhe disa kërkime empirike mbi kthimet individuale nga arsimi i lartë në nivel 

vendi (Ashenfelter & Krueger, 1994; Ashenfelter & Rouse, 1996; Denny & 

O'Sullivan, 2007; Dockey, 2005, Heckman, Lochner, dhe Todd, 2007; IL Lee, 2000; 

Walker & Zhu, 2003). Për shembull, Acemoglu dhe Angrist (1999) tregoi se Vitet 

mesatare të shkollimit në Shtetet e Bashkuara kanë pasur një efekt të fortë pozitiv në 

pagat individuale. Në rezultatet e tyre, një rritje një-vjeçare në vitet mesatare të 

shkollimit kanë rritur pagat mesatare individuale me 7 për qind. Ata gjithashtu 

zbuluan se niveli i shkollimit ishte i lidhur me nivelet e pagave të shtetit, edhe pse 

kthimet në nivelin shoqëror ishin më pak se 1 për qind. Ata kanë vlerësuar kthimin 

shoqëror pas kontrollit për përfitimin e drejtpërdrejtë të shkollimit në paga 

individuale.

2.5.2. Niveli i arsimit dhe rritja ekonomike

Rëndësi të konsiderueshme ka studimi dhe analizimi i efektit të nivelit të arsimit në 

rritjen ekonomike. Nivelet e arsimit mund të ndahen në shkrim e këndim, arsimin 

fillor, arsimin e mesëm, dhe arsimin e lartë. Varur nga periudha kohore, nivelet e 

zhvillimit, peshës në ekonomi, si dhe nivelet e teknologjisë, vëmendja ka qenë e 

përqendruar në raportin mes nivel të arsimit të lartë dhe ekonomisë.

Për shembull, Azariadis dhe Drazhen (1990) ka kryer një hulumtim që kanë të bëjnë 

me normat e shkrim-leximit dhe rritjes ekonomike. Nga CCD së 71 vendeve, ata 

vënë re se vendet me shkallë më të lartë të shkrim-leximit në krahasim me nivelin e 

tyre të GDP-së kanë ndikuar më shumë në rritjen ekonomike sesa vendet e tjera. Ata 

theksuan se variabla të cilat kontribuojnë në rritjen ekonomike mund të ndryshojë 

nga periudha në periudhë. Prandaj, arsimi i lartë mund të shpjegojë një pjesë të 

ndryshimit në performancën e fundit ekonomike në vendet më të përparuara 

ekonomikisht.

Për dy dekadat e fundit, disa studime kanë supozuar se arsimi i mesëm është kritike 

për të rritur zhvillimin ekonomik dhe ka gjetur prova për efektin e saj mbi 

ekonominë. Për shembull, siç u përmend më parë, Mankiw et al. (1992) e ka ndarë 

fuqinë punëtore në një grup të arsimuar dhe një grup të paarsimuar. Duke përdorur 
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arsimin e mesëm për këtë ndarje, ata përcaktuan fuqinë punëtore të arsimuar si 

fuqinë punëtore e cila përfundon arsimin e mesëm. Ata gjetën se sa ndikon fuqia 

punëtore e arsimuar në rritjen ekonomike. Në mënyrë të ngjashme, Krueger dhe 

Lindahl (2001) pohon se 7,5 vjet shihen si pikë e efektit margjinale të arsimit. Efekti 

i arsimit të lartë në rritjen ekonomike ishte pozitive vetëm nëse vitet mesatare të 

arsimimit në fuqinë punëtore ishin më pak se 7.5 vjet.

Disa studime kanë pohuar se niveli i zhvillimit në një vend përcakton se çfarë lloj i 

arsimit do të jetë më e dobishme për zhvillimin ekonomik. Për shembull, Wolff dhe 

Girrleman (1993) kanë hulumtuar mbi rolet e tri llojeve të ndryshme të arsimit. Ata 

propozuan një ekuacion për të shpjeguar rritjen e prodhimit për kokë banori, niveli 

fillestar të PBB-së për frymë, dhe grupeve të pasur nivele të ndryshme të arsimit. Ato 

përdoren gjashtë indikatorë për të vlerësuar gjendjen e arsimit: normat e regjistrimit 

nga arsimi fillor, të mesëm dhe të lartë, dhe normat e arritjeve të fuqisë punëtore 

dhënë një arsim fillor, të mesëm dhe të lartë. Midis këtyre dy faktorëve, norma e 

regjistrimit dhe normës e rritjes së forcës së punës, shkalla e regjistrimit kanë

provuar të jetë një tregues i mirë për të shpjeguar rritjen e mëvonshme ekonomike. 

Wolff dhe Girrleman kategorizuar vendet në dy grupe. I pari ishte se vendet me të 

ardhura industriale dhe pjesën e sipërme të mesme siç përcaktohet nga Banka 

Botërore, dhe e dyta ishte të ardhura të ulëta-mesme dhe vendet e varfra. Në vendet e 

me të ardhura mesatare arsimi i lartë ka shpjeguar rritjen ekonomike më shumë se 

arsimi fillor dhe i mesëm. Përveç kësaj, arsimi i vetëm i lartë kishte një efekt 

statistikisht të rëndësishëm në rritjen ekonomike. Në vendet me të ardhura të ulëta 

dhe të varfra, , arsimi fillor dhe i mesëm ishin statistikisht të rëndësishëm për të 

shpjeguar rritjen ekonomike, ndërsa arsimi i lartë ofronte pak shpjegim.

Në mënyrë të ngjashme, Keller (2006) analizoi efektet e të tre niveleve të arsimit të 

rritjes ekonomike së bashku me shkallët e regjistrimit, shpenzimet për studentë dhe të 

shpenzimeve publike në arsim. Për më tepër, Petrakis dhe Stamatakis (2002) zbuloi 

se secili nivel i arsimit ka pasur efekte të ndryshme në rritjen ekonomike. Ata 

sugjeruan se efekti i një niveli të caktuar të arsimimit midis vendeve me nivele të 
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ndryshme është i ndryshëm ndaj ecurisë ekonomike. Në vendet e zhvilluara, arsimi i 

lartë ishte më i rëndësishmi. 

Duke u ndalur më shumë në fazën e zhvillimit, Kiso (1993) dhe ESIM (1994) shënoi 

rëndësinë e arsimit të mesëm në rritjen ekonomike të vendeve të Azisë. McMahon 

(1998) gjithashtu ka identifikuar rolet dhe funksionet në tre nivelet e arsimit në Azinë 

Lindore. Për ekonomitë në Azinë Lindore një rritje e hershme e regjistrimeve të 

arsimit të lartë në nuk priren të jenë efektive për rritjen e rritjes. Ky joefikasitet është

për shkak se arsimi i lartë zakonisht është i lidhur me rritjen ekonomike në një

periudhë të më vonshme.

Arsimi i lartë luan një rol të madh në nxitjen e rritjes ekonomike në vendet e 

zhvilluara ndryshe nga vendet më pak të zhvilluara (Sianesi & Reenan, 2002). 

Gemmell (1996) analizoi rolin e arsimit të lartë duke marrë në analizë numrin e 

regjistrimit në shkolla në 98 vende. Ai shqyrtoi rëndësinë e arsimit të lartë për vendet 

e OECD-së, dhe deklaroi se përmirësimi i arsimit të lartë ka pasur një ndikim të 

drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike, ndërsa arsimi i mesëm është i rëndësishëm për 

nxitjen e investimeve.

Në studimet empirike, megjithatë, nuk është e vështirë për të gjetur dhe studime në të 

cilat arsimi i lartë ka efekte të parëndësishme ose negative në rritjen ekonomike 

(Barro dhe Sala-i-Martin, 2004, McMahon, 1998). Këto efekte duket se i atribuohen 

faktit se këto studime merrnin mesataren e përgjithshme të nivelit arsimor në vendet

që kanë nivele të ndryshme të zhvillimit ose nuk përdorin të dhënat e fundit të 

vendeve të zhvilluara (Sianesi & Reenen, 2003).

Brenda disa dekadave të fundit, studimet empirike që kanë të bëjnë me vendet e 

OECD i kanë dhënë shumë prioritet arsimit të lartë duke analizuar lidhjen e saj me 

rritjen ekonomike. Raporti i individëve shumë të aftë dhe të punëtorëve të arsimuar 

me diploma universitare është rritur gjatë 25 viteve të fundit (Katz dhe Autor, 1998). 

Ky trend ekziston në vendet më të zhvilluara dhe duket të jetë i lidhur me ndryshimet 

në aftësitë e kërkuara në industritë e zhvilluara (Bredt & Sycz, 2007). Roli i arsimit 
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të lartë është parësor dhe mjaft i rëndësishëm që sjell risi dhe konsiderohet si çelësi

për rritjen ekonomike në të ardhmen (Mattoon, 2006).

Për shembull, Jenkins (1995) ka ekzaminuar marrëdhëniet në mes të aksioneve të 

kapitalit human dhe prodhimit ekonomik në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo përdorte të

dhëna në seri kohore 1971-1992 dhe teston ndikimin e kualifikimeve të fuqisë 

punëtore në performancën ekonomike. Në rezultatet e saj, punëtorët shumë të 

kualifikuar tregojnë se kanë dy herë më shumë produktivitet se punëtorë të 

pakualifikuar. Kështu, rezultatet e saj mbështesin idenë se investimi në kapitalin 

human, sidomos për arsimin e lartë, rrit produktivitetin. Në mënyrë të ngjashme, 

Jorgenson dhe Fraumeni (1992) kanë matur ndikimin e investimeve në arsim për 

ekonominë amerikane. Ata pohuan se investimet në kapitalin human dhe fizik 

shpjegojnë ritmet e rritjes të larta gjatë Luftës së Dytë Botërore. Duke shfrytëzuar një 

llogaritje të re të prodhimit të përgjithshëm, ata gjithashtu treguan se kontributi i 

përmirësuar i cilësisë së punës në rritjen ekonomike (26%) ka tejkaluar atë të 

kapitalit fizik (22%)

Duke përdorur të dhënat e brendshme të SHBA-së, Baum dhe Payea (2004) u 

përpoqën që të analizojnë përfitimet për individët dhe shoqërinë nga investimet e 

shtetit në arsimin e lartë. Rezultatet e tyre tregojnë se nivelet e larta të arsimit po 

lidhen me të ardhura më të larta, dhe hendeku i të ardhurave në mes të fuqisë 

punëtore me arsim të mesëm dhe të fuqisë punëtore me arsim të lartë është rritur me 

kalimin e kohës. Ata pohuan se të diplomuarit kanë kontribuar për shoqërinë, duke 

rritur të ardhurat publike duke përfshirë edhe të ardhurat më të larta tatimore, si dhe 

tregues të tjerë që kanë shënuar përmirësim, të tilla si nevoja më të ulët në programet 

e mbështetjes sociale, normat e ulëta të izolimit, dhe nivelet më të larta të 

pjesëmarrjes qytetare. Edhe pse përshkrimi i thjeshtë i një marrëdhënie të lidhur 

ndërmjet inputeve dhe outputeve mund të tregojë efektet e arsimit të lartë, studimi i 

tyre na kujtoi se përfitimet shoqërore të arsimit të lartë kanë tërhequr më pak 

vëmendje sesa përfitimet individuale, që do të thotë nivele të larta të edukimit janë të 

lidhura me të ardhurat më të larta në një kuptim të përgjithshëm.
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Vedder (2004) ka kryer një analizë mbi investimet e shteteve në arsimin e lartë 

amerikan, ka vënë në pikëpyetje nëse financimi në arsimin e lartë automatikisht do të 

sigurojë një kthim më të madh për ekonominë në nivel lokal. Ai vuri në dukje se ka 

pasur disa shtete të cilat investojnë më shumë në arsimin e lartë, por dështojnë për të 

arritur rritje më të shpejtë ekonomike sesa shtetet e tjera që kanë shpenzuar më pak 

në arsimin e lartë. Ai pranoi, megjithatë, se arsimi i lartë është me rëndësi kritike për 

rritjen ekonomike.

Tabela 1. Studimet që kanë analizuar ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike

Autori Vendi Metoda Rezultati

Asteriou & 
Agiomirgianakis (2001)

Greqi Cointegration test

Causality test

Efekt Pozitiv i arsimit të lartë 
në rritjen ekonomike

Cheng & Hsu (1997) Japoni Analizë e serive 
kohore

Lidhje e ndërsjellë e arsimit të 
lartë dhe rritjes ekonomike

Self & Grabowski 
(2003)

Japoni Analizë auto 
regresive

Ndikimi pozitiv i arsimit të 
lartë

Huang, Jin, & Sun 
(2009)

Kina Testi Kointegrimit, 
Granger causality 

test

Marrëdhënie afatgjatë 
ndërmjet arsimit të lartë dhe 

rritjes ekonomike

C. W. Jang (2007) Koreja 
e Jugut

Cross-section and

time series analysis

Ndikim negativ i arsimit të
lartë në rritjen ekonomike

AsgharReza Suman 
Valeech (2012)

Pakistan Analizë auto 
regresive

Ndikim pozitiv i arsimit të 
lartë në rritjen ekonomike

Sayantan Ghosh 
Dastidar 2011

India Analizë e serive 
kohore

Efekt Pozitiv i arsimit të lartë 
në rritjen ekonomike

Ahmet Basckava

Bilal SAVAS

Famil SAMILOGLU 
(2014)

Turkey Analizë e serive 
kohore

Lidhje e ndërsjellë e arsimit të 
lartë dhe rritjes ekonomike

Burimi: Përpunim i autores
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Efektet pozitive të arsimit të lartë në rritjen ekonomike janë gjetur në rastet e 

vendeve në zhvillim. Duke përdorur analizën me të dhëna e serisë kohore të Afrikës 

1960-2000, Gyimah-Brempong, Paddison, dhe Mitiku (2006) ka treguar rezultate të 

ndryshme nga studimet e mëparshme në lidhje me marrëdhëniet në mes të arsimit të 

lartë dhe rritjes ekonomike në Afrikë. Studimet e mëparshme, të cilat përdoren 

analizë ndër-sektorial me shumë vende, supozohet se arsimi i lartë ka pasur një efekt 

të parëndësishëm apo edhe negativ në rritjen ekonomike në vendet më pak të 

zhvilluara, ndërsa arsimi fillor është konsideruar kritik në këto vende. Në të njëjtën 

kohë, këto mori studimesh tregojnë se arsimi i lartë ka pasur një efekt pozitiv mbi 

ekonominë në vendet e zhvilluara. Megjithatë, Gyimah-Brempong, Paddison, dhe 

Mitiku treguar se të gjitha nivelet e arsimit, duke përfshirë arsimin e lartë, ka pasur 

efekte pozitive në normën e rritjes në vendet afrikane që janë konsideruar si vende 

më pak të zhvilluara. Për më tepër, këto efekte ishin statistikisht të rëndësishme. Ata 

gjetën se ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike ishte pothuajse dy herë më

shumë se e investimeve në kapitalin fizik në vendet afrikane.

Duke qenë të interesuar se si institucionet e arsimit të lartë mund të kontribuojnë në

risi në ekonominë lokale, një konsorcium ndërkombëtar hartoi një Projekt të

Sistemeve të Inovacionit Lokale (këtu pas quajtur projekt MIT) është ndërmarrë nga 

Massachusetts Institute of Technology në Universitetin e SHBA dhe të Kembrixhit 

në Mbretërinë e Bashkuar (Lester, 2005). Ky projekt ka analizuar rolin e universitetit 

në kontributet që sjell në risi për ekonomitë lokale me qëllim mbështetjen e firmave 

1) për t'iu përgjigjur ndryshimeve në treg, 2) për të prodhuar produkteve dhe 

shërbime të reja, ose 3) për të krijuar metoda të reja të prodhimit. Roli i parë i 

universiteteve ka qenë që të jetë një forum publik për ndarjen e ideve dhe një 

platformë për të ofruar mundësi për kompanitë që të aplikojnë teknologji të re. Roli i 

dytë ishte për të edukuar dhe zhvilluar fuqinë punëtore. Projekti i MIT gjithashtu 

propozoi katër mbështetje të veçanta që arsimi i lartë ka dhënë për një ekonomi 

lokale: sigurimin ose forcimin e kapitalit human lokal, rritjen e kapacitetit lokal për 

zgjidhjen e problemeve (p.sh. konsulencës), duke ofruar hapësira publike dhe takime,

dhe duke siguruar referenca të konsiderueshme.
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Me një fokus të veçantë në rajonin Midwestern në Shtetet e Bashkuara, Mattoon 

(2006) theksoi rëndësinë e arsimit të lartë. Ky rajon nuk kanë pasur rritje të shpejtë të 

popullsisë, por kishte industritë që kishin nevojë për risi në menaxhimin dhe 

teknologjinë për transformimin e ekonomisë. Me fjalë të tjera, arsimi i lartë ka qenë e 

domosdoshme për rritjen ekonomike në Midwest duke ndikuar në rritjen e 

produktivitetit. Mattoon (2006) pohoi se institucionet e arsimit të lartë kanë zgjeruar 

rolin e tyre për zhvillimin e strategjisë së prodhimit, shërbimeve, ose menaxhimit. Ai 

gjithashtu argumentoi se diversiteti mes institucioneve të arsimit të lartë është i

nevojshëm për të mbështetur një gamë të gjerë të kompanive dhe aktiviteteve 

ekonomike.

Rritja në masë të madhe përfshin vendet e zhvilluara (vendet e OECD ose anëtare të 

BE shtete) dhe në një masë më të vogël vetëm EQL) vende Qendrore dhe Lindore 

Evropiane të (Bassanini et al, 2000;. Bassanini & Scarpetta, 2001, 2002; Guellec & 

van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Vinod & Kaushik, 2007). Gjithashtu, për ish

Vendet e Bashkimit Sovjetik një hulumtim i tillë mungon. Gjithashtu, vendet e 

ndajnë disa karakteristika arsimore, siç pasqyrohet në një numër e trashëgimive 

arsimore të trashëguara nga regjimi socialist dhe aspiratës përqafojnë vlerat 

edukative perëndimore. Ndër trashëgimitë pozitive socialiste janë infrastruktura të

ngurta për sigurimin e arsimit dhe administratës, arsimit pa pagesë për të gjithë 

fëmijët, regjistrimet gati universale të përgjithshme të arsimit, dhe normat e larta të 

leximit.

Gjetjet e ndryshme dhe madje edhe kontradiktore mund t'i atribuohen për matjen dhe 

marrëdhëniet komplekse ndërmjet arsimit dhe ekonomisë. Përveç kësaj, për shkak se 

ka nën-sektorët si në arsim dhe ekonomi, diskursi i përgjithshëm do të jetë e 

diskutueshme nëse kombinime të veçanta të secilit nën sektor brenda tyre janë dhënë. 

Siç kam diskutuar, marrëdhënia dhe ndikimi i ndërsjellë që ka arsimi i lartë të rritja 

ekonomike janë fokusi i shumë studimeve. Në industritë e zhvilluara, ndikimi i 

arsimit të lartë ka qenë më i theksuar. 
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2.6. Arsimi i Lartë si instrument për zhvillimin ekonomik të vendit 

Si fillim le të njihemi me faktin që arsimimi nuk i ngjan një projekti, i cili ka një afat, 

një datë fillim dhe një datë përfundimi, arsimimi nuk përfundon kurrë, ai është një 

proces i vazhdueshëm i të mësuarit dhe një rritje e vet-zhvillimit. 

Arsimimi25 është përshkruar përgjithësisht si aftësia e dikujt për të qenë në gjendje

për të lexuar dhe shkruar. Nuk ka asnjë përkufizim të qartë se çfarë kë mund të 

quajmë një person të "shkolluar", por ne shpesh supozojmë se një "i shkolluar" është 

ai/ajo që ka lexuar dhe shkruar mjaftueshëm si edhe zotëron aftësitë bazë 

matematikore. Por ndikimi i arsimit në ekonomi nuk shihet thjesht si ndikimi i 

aftësive të të lexuarit apo shkruarit, në të kundërtën, ai(ndikimi) përfshin të 

menduarit në mënyrë kritike dhe të kuptuarit madje edhe të situatës ekonomike në 

botë. Për të merituar mbiemrin: "person i arsimuar" presupozohet që reagimet e 

individit duhet të jenë të tilla që përmes zgjidhjeve të ndryshme të arrijnë që me 

efektivitet të lartë të kapërcejnë pengesat që ai/ajo po përballet në situatë të caktuar 

dhe që mbi të gjitha kjo përballje të jetë krejtësisht e ndryshme nga ajo e dikujt që 

nuk e meriton mbiemrin "person i arsimuar".

Pra prej individëve të arsimuar pritet shumë, pritshmëri këto që janë të ndryshme në 

situata të ndryshme. Madje do të ndalemi këtu për të sqaruar që në vendin tonë

nocioni i fjalës " i shkolluar" ka ndryshuar nga ai përpara viteve '90 (periudha e 

sistemit diktaktorial) me nocionin pas viteve '90.

Gjatë periudhës së komunizmit ti thoje dikujt djalë ose vajzë e shkolluar nënkuptonte 

pik së pari djalë/vajzë që kishte mbaruar shkollën e mesme. ndërsa për ato që kishin 

mbaruar të lartën cilësohej ky fakt në këtë formë: "Është djalë me shkollë të lartë", 

pra të paturit e shkollës së lartë shihej shumë më shumë sesa thjesht fakti i të qenurit 

”i arsimuar".

                                                            
25 Benhabib, J. and M.M. Spiegel (1994), “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence 
from Aggregate Cross-country Data”, Journal of Monetary Economics, Vol. 34, no. 2, pp. 143-173.
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Pas viteve '90 të thoje për dikë: "Person i arsimuar" nënkuptoje domosdoshmërish të 

paturit e shkollës së lartë nga ky person. Gjatë viteve të komunizmit fokusi nuk ishte 

të arsimoheshin sa më shumë individ me shkollë të lartë, por të punësoheshin sa më 

shumë prej tyre në ndërmarrje shtetërore. Punësim ky, i cili njihte si kufi moshe

vetëm moshën 14 vjeç, pra mbi 14 vjeç mund të punësoheshin të gjithë. Në 

ndërmarrje ku gati gjysma e të punësuarve ishin në vitet e hershme të adoleshencës

nuk ka sesi të presim që këto ndërmarrje të kishin eficencën dhe efektivitetin e 

kërkuar, duke vërtetuar kështu tërthorazi hipotezën e mungesa e arsimimit sjell një 

mungesë të rritjes ekonomike, madje madje e çon deri në rënie ekonomike.

Arsimimi përgatit jo vetëm individëve që kanë përvetësuar aftësitë themelore, 

njohuritë, dhe vlerat përmes arsimimit, por arsimimi edhe duhet të jetë i"aftë" që ti 

ndihmojë ato në aplikimin e njohurive të akumuluara duke i shpalosur këto të fundit 

si aftësitë në vendin e punës në mënyrë që të kontribuojnë për shoqërinë26. 

Ky kontribut27 është më i matshëm në fushën e ekonomisë sesa në fushat e tjera 

sociale, nëse do të donim ta shihnim shkencën e ekonomisë më shumë si qasje 

shkencore sesa si një qasje sociale. Pikërisht për këtë arsye ekonomistët prej kohësh 

janë përqendruar në rolin e arsimimit në zhvillimin ekonomik. Përpjekjet për të 

përcaktuar sasinë dhe rolin e arsimimit në zhvillimin ekonomik datojnë në vitin 1925 

fal punës së S.G.Strumilin. 

Në nivelin28 mikro-ekonomik, ka studime që përpiqen të lidhin të ardhurat vjetore të 

individëve fal punës që ato bëjnë në varësi të viteve të shkollimit të lartë. Studimet e 

bëra nga Walsh (1935), nga Friedman dhe nga Kusnetz (1946)i hapën "rrugën" 

studimeve të mëtejshme të përgatitura në formën e veprave të para që u shfaqën në 

vitet 1950 dhe 1960, të tilla si ato të Schultz (1963),  të Becker (1965), të Blaug 

(1965), të Mincer ( 1962) dhe shumë të tjerëve më vonë. Përmes këtyre studimeve 

për rëndësinë e arsimimit të lartë në zhvillimin ekonomik u vu re se:
                                                            
26 Harste, J.C. (1994), “Literacy as Curricular Conversations about Knowledge, Inquiry, and Morality”, in. R.B. 
Ruddell, M.R. Ruddell and H. Singer
27 Moll, L.C. (1992), “Literacy Research in Community and Classrooms: A Sociocultural Approach”, in R. 
Beach, J. Green, M. Kamil and T. Shannahan (eds), Multidisciplinary Perspectives in Literacy Research, Urbana, 
IL: National
28 Mankiw, N.G., D. Romer and D. Weil (1992), “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, 
Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2, pp. 407-437.
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a) Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me të ardhurat si edhe me aftësitë e 

individëve për të qenë më produktiv në punën e tyre.

b) Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me nivelin e investimeve në një vend. Kjo 

është arsyeja pse shumica e organizatave kanë rritur buxhetet e tyre për trajnimin 

e punonjësve. Para faktit se organizatat e dinë se rrezikojnë që punonjësit e 

trajnuar të largohen ato sërish investojnë në trajnimin e tyre pasi ekziston një risk 

akoma edhe më i madh, ai i të mbajturit në punë të punonjësve të patrajnuar.

Alfred Marshall ofroi të dhëna empirike nga përvoja amerikane për të argumentuar 

se niveli i produktivitetit të punës në vende të ndryshme është i lidhur pozitivisht me 

shpenzimet për frymë për arsimimin e lartë dhe me normën e arsimimit, ndërsa 

konkluzionin më të përmbledhur në lidhje me këto të dhëna e solli Arcadius (1965): 

"Natyrisht ka shumë faktorë që pengojnë zhvillimin e ekonomisë, por më kryesori 

ndër to është mungesa e arsimimit, që e dallon një vend jo të qytetëruar nga të gjitha 

vendet e tjera të qytetëruara. Një rritje29 e produktivitetit të punës është mjeti i vetëm 

që ul nivelin e varfërisë dhe përhapja e arsimit të lartë dhe dijes është politika më e 

mirë për ta rritur ekonominë e një vendi. Ekonomistët besojnë se investimi në 

edukim apo kapitalin njerëzor rrit prodhimit dhe produktivitetin e punës. Investimi 

në kapitalin njerëzor është vendimtar për të ardhmen, sepse ekonomia bazohet në 

njohuritë e marrë nga eksperienca e ekonomisë post-industriale (Dickens et al., 

2006).

Teles dhe Andrade (2004) vlerësuan marrëdhënien midis shpenzimeve qeveritare për 

arsimin dhe rritjes ekonomike. Rezultatet nxorën në pah se fitimet e një agjenti 

ekonomik (për shembull agjent burse, agjent shitje) ndikoheshin nga niveli i tij/saj 

arsimor. Në SHBA Jorgenson dhe Fraumeni (1992) vlerësuan ndikimin që investimet 

në arsim kanë në rritjen ekonomike. Ata përdorën të dhëna nga 1948 deri 1969 duke 

konkluduar se një vlerë e përshtatshme e investimeve në arsim ka ndikimin e saj në 

të ardhurat që një individ merr nga puna që ai bën.

                                                            
29 Bertram, G.W. (1966), The Contribution of Education to Economic Growth, Staff Study No. 12, 
    Ottawa: Economic Council of Canada.
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Me "infrastrukturë"30 të arsimimit do ti referohemi mënyrës së transmetimit të dijeve 

dhe efektet e këtij transmetimi në ekonomi. Le të studiojmë pik së pari ndikimin e 

"infrastrukturës" së arsimimit duke u nisur nga fakti që ka një drejtim shumë ndryshe 

arsimimi lindor me atë perëndimor, arsimimi i vendeve që kanë përjetuar epoka të 

"komunizmit" me ato vende që nuk i kanë përjetuar. Duket se të parët kanë një 

orientim më "teorik", ndërsa të dytët më "praktik". Të parët duket se kanë patur prirje 

për të krijuar "udhëheqës" dhe "punëtor" që do të udhëhiqen nga to, ndërsa të dytët 

duken sikur kanë dashur të arsimojnë individët për të qenë investues dhe krijues të 

vlerave ekonomike.

Roli i arsimimit në ekonomi është pranuar gjerësisht nga ekonomistët dhe politik-bërësit 

(Gilead, 2012), qofshin këto të "kampeve lindore", qofshin të "kampeve perëndimore". 

Shfrytëzimi i infrastrukturës dhe teknologjisë kërkon që sistemi i arsimit të lartë të ketë një 

rol udhëheqës në zhvillimin ekonomik rajonal (Schlottmann, 2010). 

Hanushek dhe Hobmann (2007) shqyrtuan rolin e arsimit në mirëqenien ekonomike 

duke u përqendruar në rolin e cilësisë në arsim. Rezultatet treguan se aftësitë njohëse

(kognitive) të individëve kanë marrëdhënie të fortë me të ardhurat e tyre, me 

mënyrën sesi ato i shpërndajnë këto të ardhura si edhe me rritjen ekonomike.

Po ashtu zbuluan se cilësia e arsimit shkollor dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike 

ndryshon midis vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Investimet në sektorin arsimor 

dhe shëndetësor janë faktorët kryesor për zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe ndikimin 

e arsimit në rritjen ekonomike dhe anasjelltas, rritja ekonomike është burimi kryesor 

për zhvillimin e kapitalit human.

2.7. Efektet e globalizimit të arsimit të lartë

Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë mund të jetë i lidhur me ndryshimet e ndryshme 

të brendshme dhe të jashtme të sistemin ndërkombëtar31. Së jashtmi, ka pasur 

                                                            
30 UNICEF (1999), “On Girl’s Education and Poverty Eradication”, retrieved May 5th, 2012, from 
<http://www.unicef.org/media/media_11986.html>.
31 http://www.ssn.flinders.edu.au/global/glob1002/2000book/lifeand%20work%20effects%20of%20glo
b%20on%20education.htm
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ndryshime në tregun e punës, të cilat kanë rezultuar në nevojë për më shumë dije dhe 

punëtorëve të kualifikuar, si dhe punëtorët me njohuri më të thellë të gjuhëve dhe 

kulturave të huaja në mënyrë që të arrijnë të përthithin më shpejt metodat e biznesit 

në të gjithë botën. Arsimimi është duke u bërë gjithnjë e më shumë një "diamant" në

duart e individëve që e posedojnë. Në mjedisin e sotëm, arsimi i ofron individëve një 

shans më të mirë të punësimit, i cili nga ana çon në një mënyrë jetese dhe statusi më 

të mirë. Modifikimi i dijes si pronë intelektuale ka ndodhur veçanërisht në lidhje me 

aspektet që lidhin punën intelektuale të universiteteve me atë të komunitetit, të 

biznesit, dhe interesave dhe prioriteteve të qeverisë.

Ndërsa një tendencë e tillë është mirëpritur shpesh ajo shkakton tensione mes 

subjekteve më fitimprurëse që aplikojnë shkencën apo teknologjinë, dhe atyre të 

hulumtimit të bazave teorike, 

sidomos në artet dhe shkencat humane. Efekti32 i globalizimit në arsimimin krijon 

fituesit dhe humbësit gjithashtu diskuton në lidhje me ndikimin e globalizimit në 

arsimin e lartë, në rregulloret, në kulturën dhe në alokimin e fondeve operative etj. 

Globalizimi është një proces, i cili ka prekur shumë fusha të jetës njerëzore, një nga 

ata që arsimit . Në shekullin e njëzetë, shumë vende në zhvillim kanë përjetuar rritje 

në fasiliteteve arsimore në dispozicion të tyre për shkak të hyrjes së bizneseve nga 

Perëndimi.

Disa besojnë se ky proces është një mundësi e paçmueshme për njerëzit e vendeve në 

zhvillim për të rritur aftësitë dhe standardet e arsimit të tyre33. Të tjerë kanë frikë se 

ai është thjesht një version modern i imperializmit kulturor që do të çojë në krijimin e 

një shoqërie universale, e cila në fund të fundit do ketë orientim perëndimor. Një 

aspekt i globalizimit të arsimit ka qenë krijimi i "projekteve të binjakëzimit" në mes 

Perëndimit dhe universiteteve jo-perëndimore. Përmes globalizimit e arsimit, i cili 

është duke transferuar njohurive nga vendet perëndimore drejt në vendet në zhvillim, 

synohet të përmirësohen aftësitë dhe kapacitetet e njerëzve që marrin këtë arsimim. 
                                                            
32 Wang, Y.J. (2008), “Expanding the Higher Education System and Building World- Class Universities: China’s 
Response to Globalization and the Knowledge Economy”, European Educational Research Journal, Vol. 7, No. 2, 
pp.147–153.
33 Levine, Joel S., Technology and Change in Education: Culture is the Key
www.cssjournal.com/levine.html
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Bull dhe Watson shkruan në librin e tyre "Zgjerimi i Shoqatës Ndërkombëtare" që 

elitat evropiane që kanë hyrë në Indi ishin akuzuar për imperializmin perëndimor, në 

fakt ato kishin rizbuluar gjuhë të Indisë dhe kishin identifikuar traditat sociale, ligjore 

dhe politike të rajonit duke sjellë kështu argumentin se transplantimi i institucioneve 

perëndimore në vendet në zhvillim e sipër formëson sjelljen e atyre dhe në këtë 

mënyrë i përfshin duke i bërë më të ngjashëm me popullin ku ato po jetojnë dhe 

punojnë.

Në fakt34 një studim ka treguar se procesi i transferimit të institucioneve të tilla ka 

rezultuar në një ngjashmëri në rritje të këndvështrimeve dhe vlerave. David Orr 

(1999) argumenton se arsimi perëndimor në fakt ka zëvendësuar "format vendase të 

arsimit në të gjithë botën dhe fokusohet në përgatitjen e studentëve ekskluzivisht për 

një ekzistencë urbane." Ai gjithashtu pohoi se me anë të këtij procesi, njerëzit po 

humbasin njohuritë e tyre vendase, me të cilin ai do të thoshte “njohuri që njerëzit 

kanë për vendet e tyre", kjo është një humbje e vlerës së tyre kulturore dhe ai 

gjithashtu besonte se “të diplomuarit e së nesërmes do të jenë të trajnuar, mbi të 

gjitha, për të mbajtur rrotat e ekonomisë globale në momentet më të vështira që ajo 

mund të has”. Por stili perëndimor i arsimit është i pamjaftueshëm, ai fokusohet 

kryesisht në krijimin e parave duke i kushtuar asnjë vëmendje ruajtjes së kulturave. 

Institucionet35 arsimore po ndjekin mekanizmat praktike dhe strukturat për njohjen 

dhe vendosjen e individëve nga kultura të ndryshme. Nuk duhet harruar fakti që 

"adoptuesit" e kulturave arrijnë të mbijetojnë me çdo kusht. Arsimi, aty ku është e 

mundur, duhet të integrohet në sektorin privat për shkak se arsimi i lartë është 

gjithnjë e më shumë një ndërmarrje ndërkombëtare.

Arsimimi po pëson ndryshime të vazhdueshme nën efektet e globalizimit. Efektet e 

globalizimit në arsimim sjellin zhvillime të shpejta në teknologji dhe në 

komunikimin brenda sistemeve shkollore në të gjithë botën ku janë parashikuar këto 

ndryshime, si ndryshimet në idetë, në vlerat dhe në njohuritë, duke ndryshuar kështu 

rolet e nxënësve dhe të arsimtarëve, dhe duke sjellë një ndryshim në shoqëri nga 

                                                            
34 Lauder, H., P. Brown and D. Ashton (2008), “Education, Globalization, and the Future of the Knowledge Economy”, 
European Educational Research Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 131-156.
35 UNESCO statistics: http://www.uis.unesco.org/i_pages/literacyreg%5Clitreg19350.asp?ano=1995,&nomreg=Souht ern_Asia
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shoqëria e industrializuar drejt një baze në informacion. Globalizimi në arsim 

pasqyron efektet mbi kulturën dhe sjell një formë të re të imperializmit kulturor. Kjo 

sjell zhvillime të shpejta në teknologji dhe në komunikim, si pasojë e të cilave pritet 

një rritje e shoqërisë globale, e shtyrë nga teknologjia dhe komunikimi i zhvillimeve 

duke formësuar njerëz më të zgjuar me një gamë të gjerë të aftësive dhe njohurive 

për të konkurruar dhe aplikuar denjësisht në një shoqëri që bazohet në informacion. 

E ardhmja e vendeve shpesh qëndron në aftësinë e tyre për të konkurruar në një treg 

global, ku ekonomitë industriale të bazuara i hapin rrugën industrive të bazuara në 

dije, duke e kuptuar rëndësinë e njohurive, aftësive dhe kapaciteteve intelektuale për 

të përmbushur sfidat e ndryshimeve të përshpejtuara dhe të pasigurta.

Arsimimi tashmë është një proces të mësuari gjatë gjithë jetës, ndryshe nga dikur ku 

të arsimoheshe nënkuptonte një stad maksimal, atë të doktoruarit, ditëve të sotme ka 

një vlerë akoma më të madhe procesi i trajnimit, i zhvillimit të aftësive dhe njohurive 

që mund të aplikohen në tregjet konkurruese, ku dija dhe informacioni janë tregtuar 

me të njëjtat ligje ekonomike sikurse tregtohet një mall. Futja e teknologjisë në klasë 

po ndryshon natyrën e edukimit dhe arsimimit të nxënësve, e cila gradualisht është 

duke i dhënë rrugë një formë të re të leximit elektronik, më shumë programe dhe 

materiale të arsimit janë në dispozicion në formë elektronike, pedagogët përgatisin 

materiale në formë elektronike dhe studentët po ashtu detyrat dhe projektet i 

përgatisin në formë elektronike. Madje dhe vlerësimi me nota (në vendin tonë po 

eksperimentohet aktualisht në lidhje me këtë mënyrë vlerësimi) është duke u bërë 

gradualisht përmes mjeteve elektronike dhe fletoret kanë filluar hapin rrugën laptop-

ve. Gjithashtu, studentët mund të kontrollohen përmes sistemeve menaxhuese 

kompjuterike të të mësuarit dhe bërjes së ushtrimeve përmes programeve tutoriale në 

një kompjuter në vend të zgjidhjes së tyre duke u ngritur para klasës dhe duke 

shkruar në dërrasën e zezë.

Këto zhvillime në arsimin portretizojnë një ndryshim nga industrializimi i shoqërive 

drejt shoqërive të bazuar në informacion. Më pas, teknologjia është parashikuar të 

ketë një ndryshim në mjedisin e arsimimit drejt një mbështetje të burimeve 

elektronike për të ofruar materiale didaktike më cilësore. Me ndryshime të tilla dhe 
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me daljen e video konferencave dhe internetit, janë thyer barrierat e distancës me një 

normë të shpejtë, duke shpjeguar kështu një nga aspektet kryesore të globalizimit. 

Fëmijët dhe të rriturit tani mund të mësojnë në mënyra të ndryshme dhe nuk duhet të 

jenë fizikisht të pranishëm në një institucion arsimor në mënyrë që të mësojnë, një 

avantazh ky i paracaktuar në sistemet fleksibël të ofrimit të mësimdhënies. Kjo lejon 

eksplorimin e zonave të reja të të mësuarit dhe të të menduarit. Rritja e shpejtë e 

shërbimeve televizive, me ndikimin e tyre të madh si mediat e komunikimit masiv, 

ka qenë shumë e rëndësishme në ndryshimet teknologjike. 

Tashmë36 janë kompjuterët që mbajnë bibliotekat, ruajnë imazhet, programet 

kompjuterike, si edhe forma të tjera të të dhënave që mund të arrihen nga të gjithë, 

kudo dhe në çdo kohë. Që zbatimi i teknologjisë dhe të komunikimit të jenë të 

suksesshëm dhe të arsimojnë një shoqëri, duhet që të dy, si nxënësit edhe mësuesit të

jenë teknologjikisht të shkolluar. Teknologjia komunikimi ofron sfida të reja për 

studentët e të gjitha aftësive si ata mund që të diskutojnë çështje të shqetësimit me

shokët e tyre nga e gjithë bota, duke zhvilluar komunikimin dhe aftësitë 

ndërpersonale, duke nxitur një mirëkuptim reciprok në vende dhe kultura të 

ndryshme. Zhvillimet e ditëve të sotme të arsimit kanë lejuar që individët të 

eksplorojnë fusha të reja të të mësuarit dhe të menduarit duke mos e lidhur çdo

zgjidhje problemi me ekuacionet e mësuara në shkollë. Ato duhet të zbulojnë njohuri

përmes hetimit dhe eksperimentimit në vend të memorizimit të fakteve në një mjedis 

ku maxhorancë do të thotë "të jesh mësues".

Në fakt, studentët nuk kanë nevojë të jenë fizikisht të pranishëm për të mësuar 

materialet arsimore, pasi përmes video konferencave është bërë e mundur të jenë në 

dispozicion në internet, po ashtu janë edhe regjistrimet në kaseta. Institucionet tani 

janë kthyer në drejtim të përdorimit të internetit për të ofruar kurse për studentët. 

Ndryshimi më i madh në arsim që po bëhet është vënia e theksit të qartë se ku ka më 

shumë përgjegjësi, dhe përgjegjësia më e madhe është të vendoset në piedestal të 

shkollës nxënësi dhe jo mësuesi.

                                                            
36Hedley, Bull and Adam, Watson The Expansion of International Society, Oxford, Orr, David W. ‘Education for 
Globalization (Modern Western Education System)’, The Ecologist, May-June 1999, v29 i3 p166(3). 
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Më pas, vetë mësuesit gjithashtu duhet të jenë teknologjikisht shumë shkolluar, që të 

kenë kompetencën dhe besimin për të përgatitur studentët për një shoqëri të 

informacionit global37.

Përmes intervistave të hapura të zhvilluara me student dhe individ që kishin 

përfunduar studimet universitare u arritën disa përfundimeve:

1. Mësuesit që jepnin mësim lëndën e informatikës në gjimnaze dhe shkolla 9-

vjeçare nuk kishin përfunduar studimet për këtë fushë, madje studimet i kishin 

përfunduar për drejtime krejtësisht të kundërta si italisht, anglisht, etj. Ky fakt 

përveçse rrëqethës transmeton një pyetje: "Si shpjegohet ky fakt?" dhe një nevojë për 

zgjidhje :"Si mund të shmanget një fenomen i tillë?"

Sistemi arsimor në vendin tonë e ka parë më të udhës që të reduktojë koston duke 

paguar një mësues për dy profile pune, paçka se në drejtime krejt të ndryshme. Një 

arsye e dytë e shfaqjes ë këtij fenomeni është se mesatarisht çdo vit diplomohen 150-

200 individ në fushën e informatikës, ku të paktën gjysma e tyre e kanë gjetur një 

vend pune në profilin për të cilin janë diplomuar dhe ky profil paguhet shumë më 

mirë sesa profili i mësuesit dhe ka edhe më pak përgjegjësi se profili i mësuesit. 

Sipas Levine, Joel S., Technology and Change in Education: Culture is the Key si 

fillim duhet të identifikohen që në bankat e fakultetit studentët e prirur për 

mësimdhënie, ato duhet të trajnohen dhe arsimohen nga programe të caktuara. I 

duhet dhënë bursë dhe duhen mbikëqyrur nga individ të së njëjtës fushë. Përsa i 

përket mbikëqyrjes mjafton të tregojmë këtu se para 6 vitesh në drejtorinë arsimore 

të Tiranës inspektoria që kishte si detyrë të inspektonte mësuesit e lëndës së 

informatikës kishte përfunduar studimet për psikologji dhe për më tepër në të njëjtin 

vit që përfundoi studimet ajo e gjeti veten të punësuar në këtë profil pune, pra jo 

vetëm mungesë të përputhjes së arsimimit të marrë me punën që kryen dhe me 

përgjegjësinë që mbart ajo punë, por edhe mungesë të eksperiencës.

                                                            
37 The Effects of Globalization on Education By: Kate Francis, Kate Fitzgerald, Rebecca Lacey, Kate Hancock, 
David Ockendon
http://www.ssn.flinders.edu.au/global/glob1002/2000book/lifeand%20ëork%20effects%20of
%20glob%20on%20education.htm
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Individët që kanë përfunduar një arsimim global duhet të mësojnë çështjet që kanë 

lidhje dhe që i kalojnë kufijtë kombëtarë dhe sistemet e ndërlidhura mbi baza 

ekologjike, kulturore, ekonomike, politike dhe teknologjike. Programet e 

globalizimit janë të tilla që tërheq pas ekspertizës më shumë fusha të tilla si shkencat 

humane, shkencat shoqërore dhe shkencat mjedisore. Globalizimi dhe avancimet 

teknologjike i kanë dhënë rritjen aksesit të botës dhe më pas zhvillimet ekonomike 

reflektojnë këtë akses botëror. Vetëm për shkak të teknologjisë dhe të komunikimit 

është krijuar në jetën e njeriut një dilemë në mes të 'paturit' dhe të mos paturit, e 

aftësisë për të përballuar teknologjinë e informacionit të tillë që të mund të jenë pjesë 

e globalizimit.

Ndërsa institucionet e arsimit në shoqëritë perëndimore kanë përqafuar teknologjinë, 

vendet në zhvillim janë prapa, shumë të dobëta dhe të brishta për të zbatuar 

programet e zhvillimit për arsimim, dhe aq më pak për të futur teknologji në arsim. 

Ndërsa38 shtete të botës së tretë janë duke inkurajuar qytetarët e tyre për të kërkuar 

më shumë arsimim, problem parësor janë kufizimet e rënda në ofrimin e shërbimeve 

themelore. Mungesa e infrastrukturës dhe e financimit e bën të vështirë zbatimin e 

avancimeve teknologjike dhe të komunikimit. Megjithatë, pavarësisht nga 

ndryshimet ekonomike, politike, dhe kulturore dhe ato sociale, vendet e botës së dytë 

dhe të tretë kanë miratuar idealet arsimore të mendimit perëndimor dhe janë 

shqetësuar për të promovuar arsimimin perëndimor si një simbol të modernizmit dhe 

zhvillimit të popullsisë së tyre. Përhapja e arsimit ndërkombëtar, si rezultat i 

globalizimit, ka sjellë efekte në mënyrë të qartë në kulturat e mbarë botës. Shoqëria 

kapitaliste gradualisht është duke u bërë globale me një theks të fortë mbi tregtinë që 

zhvillohet lirshëm. Institucionet arsimore kanë reaguar në përputhje me rrethanat, 

duke u bërë më të orientuar drejt tregut, duke fokusuar energjinë e tyre në krijimin e 

fondeve për të ofruar arsimin e mjaftueshëm për studentët. Për shkak të kësaj tregtie 

të lirë, e cila është në rritje si edhe për t'i dhënë fund shumë sektorë që nuk ka shumë 

konkurrencë dhe nuk janë privatizuar, arsimi gjithnjë e më shumë është duke u 

tërhequr në këtë konkurrencë globale kapitaliste.

                                                            
38 Schultz, T. (1963), The Economic Value of Education, New York: Columbia University Press.
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Ndërkombëtarizimi39 i arsimit është bërë një nga temat kryesore të politikës arsimore 

dhe planifikimit të saj në vitet 1990 po ashtu edhe integrimi i kapitalit dhe i punës në 

mbarë tregjet e botës, edukatorët janë të detyruar për t'iu përgjigjur një fushe të re të 

sfidave. Internacionalizimi i arsimit, dhe veçanërisht i arsimit të lartë në veçanti, 

është një fenomen në rritje. Universitetet dhe kolegjet në mbarë botën janë gjithnjë e 

më të detyruar për të konkurruar në tregun global kapitalist dhe për tu angazhuar në 

veprimtari sipërmarrëse për të mbajtur veten në një botë të gjithnjë e të pasigurt. 

Internacionalizimi i arsimit të lartë mund të jetë i lidhur me ndryshimet e  brendshme 

dhe të jashtme të sistemin ndërkombëtar. me ndryshime së jashtmi, i referohemi 

ndryshimeve në tregun e punës, të cilat kanë rezultuar në nevojën për më shumë dije 

dhe punëtorëve të kualifikuar, si dhe për punëtorët me njohuri të thella të gjuhëve të 

huaja, të kulturave dhe metodave të biznesit nga e gjithë bota. Arsimimi modern sot 

është përqendruar ekskluzivisht në përgatitjen e fëmijëve për një të ardhme urbane.

Roli i arsimit40 është bërë gjithnjë e më i lidhur me pozicionet globaliste 

konkurruese. Ndryshimet e mëpasshme në funksionet e universiteteve kanë çuar drejt 

aktivitetit të drejtpërdrejtë të sipërmarrësve për të mbështetur punën e tyre duke 

mbështetur punën dhe arsimimin që këto universitete i japin punonjësve të ardhshëm

të këtyre sipërmarrësve. Kjo nga ana tjetër prodhon një ndryshim në qasjet 

institucionale për zhvillimin e arsimit jashtë shtetit. Kurseve universitare tani u duhet 

një përmbajtje ndër-kulturore, e cila është në bashkëpunim me numrin në rritje të 

nxënësve, veçanërisht pas viteve 1990, të cilët janë në kërkim të arsimit të lartë 

jashtë vendit të tyre. Arsimimi është duke u bërë gjithnjë e më shumë një aset im 

paçmuar për individët dhe firmat që i punësojnë ato. Në mjedisin e sotëm, arsimi 

ofron individëve me një shans më të mirë të punësimit, i cili nga ana tjetër çon në një 

nivel më të mirë të jetesës, në një status me më shumë fuqi. Forcat ekzistuese 

globale, bëjnë që institucionet e arsimit të lartë të jenë kudo subjekt i trendeve 

globale. Universitetet tani përballen me më shumë sfida se kurrë më parë, ngritja e 

                                                            
39 Strumilin, S.G. (1925), “The Economics of Education”, in E.A.G. Robinson and J. Vaizey (eds), The Economic 
Significance of National Education, New York: St Martin’s Press, pp. 117-142.
40 Stevens, P. and M. Weale (2003), “Education and Economic Growth”, NIESR Discussion Papers 259. retrieved 
April 17th, 2012, from <http://cee.lse.ac.uk/ conference_papers/28_11_2003/martin_weale.pdf>.
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një ekonomie të globalizuar të bazuar në dije ka sjellë universitetet me kontribut 

ekonomike në punën që ata bëjnë me studentët. 

Qeveritë41 duhet të jenë veçanërisht të shqetësuara për faktin nëse universitetet e tyre 

u shërbejnë interesave kombëtare në tregun global. Ka një tendencë ndërkombëtare

për të theksuar vlerat praktike dhe teknike të arsimit të lartë. Modifikimi i njohurive

si pronë intelektuale ka ndodhur veçanërisht në lidhje punën intelektuale e 

universiteteve që është e lidhur me punën e komunitetit, të biznesit, dhe të interesave

dhe prioriteteve të qeverisë. Ndërsa një tendencë e tillë është mirëpritur shpesh nga të 

ashtuquajturit disiplina të aplikuara, ajo shkakton tensione mes subjekteve të

shkencës dhe teknologjisë, dhe atyre të hulumtimeve themelore teorike, sidomos ato 

të fushës së artit dhe humane, ajo gjithashtu krijon fituesit institucionale dhe humbës.

Nën ndikimin globalizues të forcave të tregut, ka patur një tendencë të përgjithshme 

drejt reduktimit të financimit publik për frymë për arsimin e lartë, në një kohë kur 

sistemi ishte ende në zgjerimin e idesë "të mësuarit gjatë gjithë jetës". Barra e 

financimit të arsimit të lartë është duke u zhvendosur gjithnjë e më shumë në supet e 

individit në bazë të një parimi “përdorues-pagues”. Edhe universitetet publike 

financohen gjithnjë nga burime jo-qeveritare, veçanërisht me anë të shkollimit të 

studentëve dhe pagesave të tjera, donacioneve dhe pagesave të drejtpërdrejta nga 

biznesi për shërbimet e ofruara nga universitetet. Lidhja e performancës në 

shpërndarjen e fondeve të operimit çon në konkurrencë intensive midis 

universiteteve. Lidhur me këtë është menduar se veprimi i duhur do të ishte 

privatizimi i arsimit të lartë. Tensionet mes lëndëve akademike dhe atyre komerciale 

janë gjithnjë e më shumë në rritje. Pra kemi një rënie të konsiderueshme në nivelet e 

financimit publik, ndërkaq globalizimi i tanishëm i arsimit të lartë është i motivuar 

kryesisht nga fitimet. Qëllimi i tij është të përmbush kërkesat e tregut dhe të krijojë 

një treg për një shumëllojshmëri të shërbimeve arsimore. Me rritje të 

konsiderueshme në tregun ndërkombëtar të studentëve, lind çështja e rregullimit të 

ofruesve. Është jashtëzakonisht e vështirë për të rregulluar tregtinë në institucionet 

                                                            
41 Sun, N.K.P. (2006), Globalization: Educational Research, Change and Reform, Hong Kong: Chinese 
University Press.
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akademike, në programet, në diplomat ose certifikatat përtej kufijve ndërkombëtarë. 

Mungesa e rregullimit është një problem i madh, i cila është ndjerë më shumë në 

kushtet e globalizimit të arsimit të lartë.

Globalizimi i tanishëm i arsimit të lartë krijon dy drejtime: sfidat dhe mundësitë. 

Marrëdhëniet në mes arsimit të universiteteve dhe globalizimit i japin vëmendje të 

veçantë faktit që arsimi do të jetë një përgjigje për shumë probleme të ngritura nga 

globalizimi. Qëllimet arsimore janë parë të jenë një fushë e shqetësimit të madh në 

epokën e globalizimit. Vlen të përmendet fakti që  është "faturë" e universiteteve 

luajtja e rolit mjaft i rëndësishëm për të krijuar shoqëri më të mirë duke e patur të 

pamundur injorimin e efekteve globale.

Universitetet42 duhet të reflektojnë mbi ndikimin e globalizimit. Ata duhet të 

angazhohen me çështjet e globalizimit, si teorikisht ashtu si analistë dhe studiues, 

dhe praktikisht si punonjës akademike të përfshirë në një ndërmarrje gjithnjë e më të 

globalizuar. Universitetet duhet të ofrojnë një arsim të cilësisë së lartë për botën e 

globalizuar, por pavarësisht fokusit të tyre në internacionalizmin dhe komunikimin 

ndër-kulturor, ato janë ende të bazuara në një model individualist të mësimdhënies. 

Arsimimi nuk duhet të bëhet një mjet i perëndimit të botës, në të kundërtën, ai duhet 

të trajtojë çdo kulturë unike dhe shoqërinë me respektin e duhur, duke kuptuar se 

edukimi global nuk është vetëm të mësuarit për perëndimin, por edhe studimi i 

kulturave të ndryshme të botës, duke përdorur qasje të ndryshme, mënyra të 

ndryshme të mësimdhënies dhe media të ndryshme.

Një tjetër43 problem i madh me sistemin arsimor global është ai i  aksesit. Shumë 

njerëz në vendet në zhvillim janë ende analfabetë. Sipas një analize statistikore nga 

UNESCO, normat e shkrim-leximit (Përqindja e njerëzve të moshës 15, të cilët mund 

të lexojnë dhe të shkruajnë në gjuhën e tyre amtare) në vendet e Azisë Jugore në vitin 

1995 ishin: në pesë nga tetë vendet rezultonte se më pak se 50% e popullsisë ishte e 

shkolluar dhe në gjashtë prej tyre vetëm më pak se 40% e grave mund të lexoni dhe 

                                                            
42 Tilley, C.M. (1984), “Australian Public Libraries, the Library Association of Australia, and Literacy”, 
Australian Journal of Adult Education, Vol. 24, No.2, pp. 13-20.
43 Levine, Joel S., Technology and Change in Education: Culture is the Key
www.cssjournal.com/levine.html
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shkruan. Në vendet e Afrikës sub-Sahariane shifrat janë edhe më shqetësuese, me 

vetëm 14% të popullsisë (21% meshkuj, 7% femra) ishin të shkolluar, e ndjekur nga 

19% e popullsisë (29% meshkuj, 9% femër) e Burkina Faso (në vitin 1995). Pra 

është shumë e papritur që sistemet e sotme globale shkollore, të mbështeten në 

institucione të shumta ndërkombëtare44 (UNESCO qenë një prej tyre).

Globalizimi ka patur shumë efekte të dukshme në teknologji dhe komunikim, në të 

njëjtën kohë, ka edhe një anë të errët të globalizimit për hapjen e shumë sistemeve të 

reja informative. Ndërsa vendet më të pasura rriten, pra të pasurit bëhen edhe më të 

pasur, të varfrit janë duke u bërë edhe më të varfër. Të ardhurat, arsimimi dhe 

boshllëqet në shërbimet e marra në mes të pasurve dhe të varfërve po zgjerohen 

gjithnjë e më shumë. Kriza ekonomike, pabarazitë tregtare dhe rregullimet 

strukturore kanë precipituar në krizë morale në shumë vende, marramendës është 

fakti që gjithnjë e më shumë kemi një rritje të papunësisë së të rinjve, të vetëvrasjeve, 

të dhunës, të racizmit dhe të abuzimit me drogën dhe formave të sjelljeve anti-sociale 

në shkolla.

Në shekullin e 21, sistemet arsimore përballen me sfidën e dyfishtë të pajisjes së 

nxënësve me njohuri të reja, aftësive dhe vlerave të nevojshme për të qenë 

konkurrues në një treg global, ndërsa në të njëjtën kohë është rritur numri i të 

diplomuarve, të cilët janë rritur të përgjegjshëm, qytetarë të mirë si të vendit të tyre 

edhe të botës. Kështu globalizimi na sfidon të mendojmë jo vetëm se sa arsimimi 

është i nevojshëm, por edhe qëllimet përfundimtare të tij.

2.8. Ndikimi i Arsimit të lartë në ekonominë e një vendi

Në një masë të madhe, ndryshimet afatgjata në arritjet mesatare arsimore 

përcaktohen ndërmarrja e politikave të ndryshme qeveritare. Megjithatë është e 

mundur që, të kenë rritje si prodhimi dhe të ardhurat tatimore, qeveritë do të ndajnë 

                                                            
44 EFA Global Monitoring Report (2002), Education for All: Is the world on Track. Paris, UNESCO
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më shumë burime për arsimim, dhe numri i regjistrimit të studentëve në arsim do të

jetë i ndryshueshëm me kalimin e kohës. 

Hyrje të reja përbëjnë zakonisht një pjesë të vogël të krahut të punës, Hanushek dhe 

Woessmann (2010) kanë përshkruar se avantazhet e aftësive të tyre janë që ata mund të

përfitojnë njohuri dhe aftësi dhe përpiqen për të prodhuar; si dhe ato përfshijnë të gjitha 

aftësitë e fituara nga burimet e ndryshme (familjet, shkollat); ato kryejnë dhe hetimin e 

politikave të rëndësishme të ndryshme të hartuara që ndikojnë në aspektet e cilësisë së 

shkollave, dhe më në fund ato janë praktike për t'u përdorur duke pasur parasysh 

zhvillimin e gjerë të vlerësimeve të qëndrueshme dhe të besueshme ndër-sektoriale.

Arsimimi rrit fituar potencialin e një individi, por gjithashtu prodhon një "efekt 

gurgullimë" në të gjithë ekonominë si dhe eksternalitete pozitive. Katharina 

Michaelowa i Institutit të Hamburgut për Ekonominë Ndërkombëtare, ka përshkruar 

diagramet e ndikimit të Arsimi në nivel mikro dhe makro si në diagramën 1.

Marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet mund 

të ndryshojnë rrjedhën e ndikimit të arsimit në aftësitë shumë gradualisht. Masat që 

marrin në konsideratë dallimet në cilësinë e arsimit të të gjithë vendeve, të tilla si 

performanca e nxënësve në testet e ndryshme ndërkombëtare të arritjeve akademike, 

mund të kenë avantazhe të mëtejshme. 

Megjithatë, këto masa janë më pak të rëndësishme për vlerësimin e ndikimit të 

arsimit të lartë në rritjen, pasi këto teste ndërkombëtarisht të krahasueshme priren të 

kryhen në faza të hershme në arsim.
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Diagrama 1: Efektet mikro dhe makro të arsimit të lartë

Mikro Makro

Burimi: Michaelowa, Katharina. (2000) “Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for Africa.”
              http://www.hwwa.de/Projects/Res_Programmes/RP/Development_Processes/VfS_EL_2000_Rev2.pdf

Efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të arsimit janë treguar në diagramin e 

mësipërme. Efektet e drejtpërdrejta të arsimit të tilla si rritja e pagave vjen si pasojë

se arsimi rrit produktivitetin e punonjësit. Nëse punëtorët janë paguar me vlerën e 

produktit të tyre marxhinal, rezulton se ata me arsim të lartë duhet të fitojnë paga më 

të larta.

Studimet kanë zbuluar dhe një "efekt pozitiv të shkollimit të nënës në shëndetin e 

fëmijëve të saj në vendet në zhvillim. Fëmijët e shëndoshë mund të jenë më 

produktivë se sa fëmijët e sëmurë dhe rezultati mund të jetë performanca më e lartë 

në shkollë. Në mënyrë të ngjashme, prindërit më të mirë-arsimuar kanë tendencë për 

të marrë vendime më të informuara lidhur me planifikimin familjar. Përfshirja e 

Eksternalitetet dhe efekte të tjera indirekte që 
lidhen me arsimin, shëndetin, dhe rritjen e 
popullsisë:

 Edukimi më I lartë. dhe arritja e fëmijëve

 shëndet më të mirë dhe vdekshmëria e 
ulët e fëmijëve

 shëndet më i mirë individuale

 numri më i ulët i lindjeve

Rritje më e ulët e popullsisë dhe
mirëqenie më e lartë (dhe forca 
punëtore)

Arsimimi
Rritje e përfitimeve

Rritje e përfitimeve të fqinjëve

Rritje më e lartë ekonomike

Pjesëmarrja në forcën punëtore
Rritje e forcës punëtore
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prindërve në edukimin e fëmijës mund të mundësojnë që fëmija të kryejë një shkollë 

më të mirë dhe për të inkurajuar atë që të ndjek vite shtesë të arsimit. Zgjedhja e një 

individi për të ndjekur arsimin e mëtejshëm mund të përmirësojë të ardhurat e fqinjët 

e tij ose të saj. Michaelowa ofron shembullin e një fermeri arsimuar të cilët zbaton 

teknika të reja bujqësore. Fqinjët mund të vëzhgojnë metodat e reja që përdoren nga 

fermeri i arsimuar dhe i imitojnë ata. Mësimi përmes vëzhgimit është një mekanizëm 

me të cilin përfitimet e tilla arsimore mund të përhapen brenda një komuniteti

Në vitet e fundit kontributi i arsimit të lartë për suksesin ekonomik të vendeve është 

në fokusin më të madh, pasi arsimi i lartë pritet të mbështesë furnizimin e punëtorëve 

të kualifikuar dhe për të përmirësuar kushtet dhe të sjellë risi, duke sjellë përfitime të 

konsiderueshme ekonomike dhe sociale (McNeil dhe Silim, 2012). Megjithatë, në 

mesin e provave empirike të cilat kanë analizuar efektin e arsimimit në rritjen e të 

gjithë vendeve, vetëm disa studime në mënyrë eksplicite kanë analizuar rolin e 

arsimit të lartë. Për shembull, Barro dhe Lee (2010) sigurojnë dëshmi, se për vendet e 

zhvilluara, shkalla e vlerësuar -e-kthimit për një vit shtesë të shkollimit është më e 

lartë në nivelet dytësore dhe tretësore se në nivelin fillor. Në mënyrë të ngjashme, 

Gemmell (1996) thekson se roli i niveleve të ndryshme të arsimit ndryshon nëpër 

vende të ndryshme në varësi të zhvillimit të tyre ekonomik. Në mënyrë të veçantë, ai 

tregon se efektet arsimit të lartë janë më të fortë në vendet e OECD. Holmes (2013), 

duke përdorur një mostër me vendet në nivele të ndryshme të zhvillimit, gjen një 

marrëdhënie të rëndësishme në mes të arsimit të mesëm dhe të rritjes së PBB-së, por 

jo në mes të arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Keller (2006) identifikon një 

marrëdhënie pozitive në mes të regjistrimit në arsimin e lartë dhe rritjes ekonomike, 

ndërsa Hanushek dhe Woessmann (2010) gjejnë se roli i arsimit të lartë në vendet e 

OECD është rritur pas kontrollit për aftësitë njohëse, bazuar në analizat e rezultateve 

të arsimit në shkollat fillore dhe nivelet e mesme të shkollimit.

Në vazhdën e përhapjes së informacionit dhe teknologjive të komunikimit (ICTs) në 

dekadat e fundit, një literaturë e gjerë është zhvilluar rreth konceptit të ndryshimit të

aftësive teknike, d.m.th punëtorët e kualifikuar janë më plotësuese për hyrje dhe / ose 

përdorimin efektiv të teknologjive të reja në krahasim me të pakualifikuarit (Autor, 
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Katz dhe Krueger, 1998; Machin dhe van Reenen, 1998). Në SHBA dëshmohet se 

marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet

sugjerojnë se aftësitë luajnë një rol kyç në lehtësimin e shfrytëzimit efektiv të TIK-ut 

(Bresnahan, Brynjolfsson dhe Hitt (2002), dhe se gjatë disa dekadave TIK kanë rritur 

aftësinë e punës të edukuar e nevojshme për të kryer detyrat jo-rutinë (Autor, Levy 

dhe Murnane , 2003).

Një numër studimesh në vendet evropiane kanë mbështetur provat SHBA-së se 

ekziston një marrëdhënie pozitive mes arsimit të lartë të fuqisë punëtore me

shkathtësitë më të larta dhe adoptimin e teknologjive të reja. Shembujt përfshijnë 

firmat në Spanjë (Bayo-Moriones dhe Lera-Lopez, 2007), Zvicër (Hollenstein, 

2004), Portugali (Barbosa dhe Faria, 2008) dhe Irlandë (Haller dhe Siedschlag, 

2008). Mekanizmat kryesorë të përfshira janë që punonjësit e kualifikuar mund të 

kontribuojnë më shumë se punëtorët me kualifikim më të ulët të për përzgjedhjen, 

instalimin, operimin dhe mirëmbajtjen e TIK-ut dhe për përshtatjen e TIK në

përputhje me kërkesat e vendosura-specifike të firmave. Kjo marrëdhënie pozitive

ndërmjet niveleve të arsimit të lartë ose aftësive dhe miratimit të TIK gjithashtu 

qëndron dhe vërtetohet dhe në studimet në vendet evropiane dhe ato industriale 

(Hargittai, 1999, shpërthim dhe Marquez, 2004).

Chun (2003), në një studim të marrëdhënieve në mes të TIK-ut dhe kërkesave për 

punëtorë të arsimuar në industrinë e SHBA-së, dallohen me kujdes ndërmjet 

miratimit dhe përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe ka gjetur se të dy kishin 

kontribuar ndjeshëm në rritjen e kërkesës relative për të diplomuarit e universitetit. 

Megjithatë, dëshmia e tij bën me dije gjithashtu se ndërsa miratimi është i lidhur 

pozitivisht me punëtorët shumë të aftë; se firmat mund të jenë në gjendje për të 

zëvendësuar punëtorët shumë të kualifikuar me punëtorët më të më pak të 

kualifikuar. Në të gjithë shtetet në mënyrë të ngjashme, Ruiz-Arranz (2004) vë në 

dukje se si aftësitë ndikojnë në përdorimin më të thjeshtë të pajisjeve të TIK  me 

kalimin e kohës. Evidenca empirike mbështet qartë pohimin se kapitali human i 

mishëruar në arsimin e lartë forcon perspektivat e rritjes ekonomike. Ky rol ka qenë 

veçanërisht i spikatur gjatë revolucionit TIK të dekadave të fundit. 
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Marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet kanë

rritur produktivitetin. Freeman dhe SOETE (1997) e përshkruajnë procesin e rritjes 

gjatë dy shekujve të fundit, si një sekuencë të cikleve inovacionit të produktit ku 

produkte të reja janë zhvilluar, pasuar nga proceset ku produktet janë përmirësuar. 

Risitë e fundit në produktet e prodhuara kanë qenë të lidhura ngushtë me kërkime të 

nivelit universitar dhe inovacionit. Mbështetur në studime të kryera në universitete të 

cilësisë së lartë, është e qartë se janë udhëheqëse dhe na kanë sjellë risi në produkte. 

Përhapja e risive gjithashtu varet nga forca shumë e kualifikuar të punës.

2.9. Matja e arsimimit

Një matje ideale e arsimimit të një individi duhet të përfshijë disa komponentë, duke 

përfshirë edhe numrin e viteve të shkollës, cilësisë së shkollimit, natyrën e 

kurrikulave, dhe përpjekjet e studentit. Krijimi i një masë që vlerëson saktë këto 

komponentë është e vështirë. Nga këto komponentë, vitet e shkollimit të një individi 

është e vetmja karakteristikë direkt e dukshme. Në mënyrë indirekte mund të masim 

aspekte të tilla si cilësinë arsimore dhe aftësinë individuale dhe përpjekjet përmes 

testeve të standardizuara; megjithatë, ka mosmarrëveshje në lidhje me besueshmërinë 

e tyre.45

Në analizën e mikroekonomik që studion variacionin në paga si një funksion i 

arsimit, vitet e shkollimit të individëve janë përdorur shpesh si një variabël i pavarur.

Kjo metodë ka avantazhet se këto të dhëna janë në dispozicion në vendet e 

zhvilluara, por ajo nuk ka të dhëna për ndryshimet në cilësinë apo llojin e arsimit.

Nga ana tjetër, individët mund të klasifikohen në bazë të shkallës së arsimimit. Kjo 

masë gjithashtu ka probleme; për shembull, një individ pothuajse ka mbaruar 

kolegjin llogaritet si një i diplomuar me shkollë të mesme.

                                                            
45 The existence of an industry focused on standardized test preparation, racial disparities in test scores, and
concerns over test-retest reliability have led to criticism of the use of standardized tests in recent years. For
further information, see: Gordon, Edmund. (1995) “Toward an Equitable System of Educational Assessment.” 
Journal of Negro Education, Vol. 64, No. 3, pp. 360-372.
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Në analizën makroekonomike, ekonomistët shpesh përfshijnë një ndryshore për 

kapitalin human. Për shkak se kapitali human përfshin një gamë të karakteristikave të 

tilla si arsimi, përvoja pune, dhe shëndetin, ajo është jashtëzakonisht e vështirë të 

matet drejtpërdrejt46.

Çdo matje e kapitalit të përgjithshëm human të një vendi duhet të ketë karakteristikat 

në vijim:

1) duhet të jenë të krahasueshme midis vendeve; 2) ajo duhet të përfshijë një gamë të 

gjerë të kritereve që përbëjnë kapitalin human; 3) duhet të përfshijë elementet e 

kapitalit human për të cilat të dhënat janë në dispozicion ose të vlerësueshme.

Një literaturë e gjerë diskuton, propozon, dhe llogarit masën e kapitalit human. 

Edukimi i fuqisë punëtore është një komponent kyç i kapitalit human të një

ekonomie, vitet mesatare të arsimimit në kuadër të fuqisë punëtore mund të shërbejnë 

si një komponent i vlerësimit të kapitalit human të ekonomisë. Një ekonomi në të 

cilën shumica e individëve kanë një nivel bazë të shkollimit mund të rriten më shpejt

se në një të cilat një pakicë individësh kanë arsimin e avancuar ndërsa pjesa tjetër e 

popullsisë ka pak ose aspak arsim - n nivel të ekonomive familjare eksternalitetet 

pozitive të arsimit përfitojnë një numër më i madh i njerëzve në rastin e dytë.

Në vlerësimin e kapitalit human të një ekonomie, reformat për ndryshime në cilësinë

arsimore kanë pasur vështirësi. Masat e propozuara sasiore të cilësisë përfshijnë 

"shpenzimet për nxënës, shpenzimet bibliotekë, numri i doktoraturave të fituara në 

fakultet dhe administratorët . [dhe] raportet nxënës-pedagogë.”47 Nuk ka konsensus 

në kombinimin ideal të dhënave të tilla në formimin e një indeksi të cilësisë

arsimore. Për shembull, një studim i fundit zbuloi se shpenzimet për student janë një

indikator i varfër për llogaritjen e indeksit të cilësisë së arsimit, asnjë prej këtyre 

indikatorëve nuk ofron shumë depërtim në cilësinë e arsimit - një raport i ulët i 

studentëve-fakultet, për shembull, nuk tregon asgjë në lidhje me aftësinë e fakultetit 

                                                            
46 Shupp, Frank. “Income distribution and endogenous growth: A review with an application to South Africa.” 
http://www.uct.ac.za/org/saner/doc_f/sanewp13.zip
47 Conrad, Clifton and Pratt, Anne. (1985) “Designing for Quality.” Journal of Higher Education, Vol. 56, Issue 
6. pp. 601-622.
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për të mësuar. Teknikat e përdorura për të matur edukimin e individëve dhe kapitalin 

human të një ekonomie janë të papërsosura. Masa e aspekteve të ndryshme të 

arsimimit dhe kapitalit human e bën më të vështirë për të krahasuar rezultatet e 

studimeve empirike dhe për të përcaktuar ndikimin e vërtetë të arsimit në të ardhurat

e individëve dhe normat e rritjes së një ekonomie.
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KAPITULLI 3

ARSIMI I LARTË NË SHQIPËRI

Fjala universitet rrjedh nga fjala latine “universitas” që në shqip do të përkthehej 

“Tërësi”. Kjo fjale derivon nga togfjalëshi latin “universitas magistrorum et 

scholarium”, që afërsisht përkthehet “komuniteti i mësuesve dhe studiuesve”.

Universiteti i parë në kuptimin e një institucioni të lartë të të mësuarit dhe marrjes së

diplomës i cili ka mbajtur për herë të parë termin latin “Universitas”, ishte 

universiteti i Bolonjës ne Itali. Ky universitet u themelua ne vitin 1088. Universiteti i 

Bolonjës ka marrë, në 1158, nga perandori Frederick i Barbarosa "habita 

Authentica", titull ky, i cili vendos rregullat, të drejtat dhe privilegjet e 

Universiteteve.

Universiteti i dytë për nga vjetërsia renditet Universiteti i Oksfordit në Britaninë e 

Madhe, i cili është edhe universiteti i parë në botën anglisht folëse. Nuk ka një datë 

të saktë për themelimin e tij por mësimi ka ekzistuar në Oksford në disa forma në 

1096 dhe është zhvilluar me shpejtësi nga viti 1167, kur Henry II i ndaloi studenteve 

angleze te studionin ne  Universitetin e Parisit.

Në SHBA universitetet moderne u zhvilluan gjatë fund shekullit 19-te, përmes 

zgjerimit të kolegjeve private dhe krijimit të universiteteve të mbështetura në taksat 

qeveritare (shtetërore). Kryesisht si rezultat i Aktit Morrill (1862), tokat publike i 

jepeshin shteteve për formimin dhe mbështetjen e shkollave bujqësore dhe shtetërore.

Një tjetër ndikim i rëndësishëm në atë kohë, ka qenë themelimi i institucioneve të

cilat i kushtoheshin kërkimit shkencor. Ato ishin modeluar ne universitete gjermane, 
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në shkollat e tyre të veçanta pasuniversitare dhe profesionale. Secili universitet i 

përkushtohej një fushe te veçante studimi.

Qe nga fillimi i shekullit 20, universitetet kanë luajtur një rol tepër të rëndësishëm në

kërkimet shkencore dhe në ato teknike, kryesisht si rezultat i kërkesave shoqërore 

dhe qeveritare për këto shërbime. Shtetëzimi dhe burokratizimi i funksioneve të 

kërkimit është shënuar sidomos në SHBA,ku agjencitë e ndryshme qeveritare 

shpërndanë shuma të mëdha parash për universitetet publike dhe private,për qëllime 

kërkimore. Qeveria gjithashtu ofroi ndihmë të drejtpërdrejtë për kategori të veçanta

të nxënësve si p.sh. për veteranët ,si dhe për studentët në nevojë.

Që nga lufta e dytë botërore,nuk ka patur shtim të universiteteve të reja ,por zgjerim 

të të vjetërve dhe shkrirje të institucioneve të vogla në sistemet e mëdha universitare.

Secili universitet luftoi për të përcaktuar nevojat e veçanta arsimore dhe krijimin e 

një sistemi universitar. Në Afrike p.sh. Universitetet janë themeluar ne Ganë dhe 

Nigeri ne vitin 1948,ne Bregun e Fildishte ne vitin 1959 dhe ne Kongo ne vitin 1971.

Përhapja e mëtejshme ne vendet e sipërpërmendura, ka ardhur si rezultat për barazi 

politike. Reformat arsimore në Japoni p.sh. kanë treguar se duhet të ketë të paktën 

një universitet kombëtar ne secilin prej 47 seksioneve te vendit, kështu qe aktualisht 

ka me tepër se 80 institucione te tilla.

Presione të ngjashme pati edhe në Britaninë e Madhe ku 7 universitete të reja u 

themeluan vetëm në vitin 1960. Kurse në SHBA pati një zgjerim të institucioneve 

ekzistuese. Universiteti shtetëror i New Yorkut gjithashtu e nisi punën e tij me një

grup të vogël mësimdhënësish dhe studentësh në vitin 1948, duke u shndërruar në një

kampus të madh prej 460 000 studentesh ne 2010.

Zhvillimi i radios dhe i televizionit çuan në përdorimin e tyre si një mënyrë

alternative e mësimdhënies, por transmetimi i kurseve universitare nëpërmjet radios 

dhe televizionit, në përgjithësi nuk ishte i rëndësishëm, përveç disa rasteve. Përhapja 

e gjerë e internetit, ka çuar në zhvillimin e mësimit online dhe për rrjedhojë ka patur 

një rritje të institucioneve arsimore të cilat zhvillojnë shumicën, ose të gjitha klasat e 

tyre ne internet.
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Zhvillimi i universiteteve dhe kolegjeve te cilat operojnë gjerësisht përmes internetit,

ka kontribuar gjithashtu ne rritje te numri te institucioneve fitimprurëse ne ketë

sektor, veçanërisht ne SHBA. Shume universitete aktualisht përdorin kombinime te 

ndryshme ne internet dhe ne klase, në varësi të lëndëve. Videot e klasave janë

gjithashtu te postuara ne një faqe përkatëse internet te fakultetit, duke i ardhur kështu

ne ndihme studenteve.

Lista e 10 universiteteve më të vjetra në botë

Viti Emri Vendndodhja

1088 Universiteti i Bolonjës Bologna, Itali

1096-1167 

(Akti themelues dhënë më 1248)

Universiteti i Oxfordit Oxford, Britani e Madhe

1134 (akti themelues më 1218) Universiteti i Salamankes Salamanca,Spanje

1209 (akti themelues më 1231) Universiteti i Kembrixhit Cambridge, Britani e 

Madhe

1222 Universiteti i Paduas Padua, Itali

1224 Universiteti i Napolit,

Federico II

Napoli, Itali

1240 Universiteti i Sienes Siena , Itali

1241 Universiteti i Vajadolidit Valladolid, Spanje

1290 Universiteti Koimbra Coimbra, Portugal

1290 Universiteti Macerata Macerata, Itali
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3.1. Fillimet e arsimit të lartë në Shqipëri

Me përfundimin e luftës së dytë botërore, shteti shqiptar u përball me një gjëndje 

mjaft të rëndë në fushën e arsimit, rrjedhoje kjo e shkatërrimeve, por edhe e 

trashëgimisë së varfër. Për më tepër, edhe infrastruktura e ngritur më parë, u dëmtua.

Problemet që duheshin zgjidhur ishin të shumta dhe natyrisht kërkonin një angazhim 

serioz si të strukturave shtetërore, ashtu edhe të të gjithë shoqërisë shqiptare. Në

zgjidhjen e këtyre problemeve, si edhe në sigurimin e progresit të vendit ndikonin 

shumë faktorë, si ata politikë, ekonomike, sociale etj. Më dominanti ndër këta 

faktorë, ishte faktori politik.

Udhëheqja komuniste, me të marrë pushtetin, e inkuadroi Shqipërinë në radhët e 

vendeve që zbatuan sistemin socialist totalitar. Deri në rënien e sistemit komunist, në

fillim të viteve 90, për afro 5 dekada, u ndërmorën transformime radikale, të cilat 

përpos të tjerave luajtën një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin arsimor të vendit 

në tërësi, dhe atij të lartë në veçanti.

Dy dekadat e para të sistemit komunist ishin përcaktuese për hedhjen e bazave dhe 

konsolidimin e arsimit në një kategori shkollore masive dhe të orientuar drejt një

ideologjie të vetme, atë marksiste-leniniste. Duke hedhur dritë mbi ecurinë e këtij 

procesi gjykoj se është me interes një analize e shkurtër e ndryshimeve të para ku 

kulmon “Reforma Arsimore e vitit 1946”. Në përpjekje për të zgjidhur problemet 

emergjente gjatë viteve të para 1945 dhe 1946, u ndërmorën masa, që mësimi të

fillonte normalisht në të gjitha shkollat e vendit.

Shkollat fillore ishin ato të cilat përbënin hallkën më masive të vendit. Ato u 

organizuan dhe vepronin fillimisht, mbi bazën e Dekret-ligjit Organik të Arsimit 

fillor të vitit 1934, si shkolla me afat 5-vjeçar, pasi u vlerësua si më i përshtatshmi 

dhe më i mundshmi për kohën.

U ndërtuan, dhe u pajisen me orendi 400 shkolla te reja si edhe ju be thirrje nga ana e 

organeve arsimore atyre qe kishin qene mësues si edhe elementeve te tjerë te cilët
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kishin një fare arsimi,qe te kontribuonin ne hapjen dhe funksionimin e shkollave ne 

vend.

Krahas meremetimit dhe hapjes se shkollave te reja dhe sigurimin e kuadrit mësimor,

një problem i rëndësishëm ishte ai i ngritjes se nivelit te përgjithshëm te shkollimit te 

popullsisë, e cila ne masën kryesore ishte analfabete. Si rrjedhojë e prapambetjes 

social-ekonomike dhe kulturore,niveli i analfabetizmit paraqitej mjaft i larte. Sipas 

regjistrimit te 30 shtatorit 1945, numri i analfabetëve arrinte në 81.22 përqind të

popullsisë.

Dëshira e madhe e popullit për t’u arsimuar ishte një faktor i rëndësishëm për 

organizimin e luftës kundër analfabetizmit, duke garantuar pjesëmarrjen masive në 

kurset. Ministria e Arsimit kishte një nga funksionet e saj kryesore marrjen e masave  

për zhvillimin e  arsimit fillor si faktor i rëndësishëm për të mos lejuar përhapjen

e analfabetizmit në moshat e reja. Përgatitja dora-dorës e një kuadrit të plotë

ligjor në vitet e mëvonshme shërbeu për zbutjen e këtij problemi dhe uljen e

shkallës së analfabetizmit në vend.

Në hapjen dhe mbarëvajtjen e kurseve një rol të rëndësishëm luajtën mësuesit por

edhe shumë të rinj të cilët ju përgjigjen thirrjeve të bëra në shtypin e kohës për të

kontribuar në likuidimin e kësaj plage të rëndë shoqërore. Si rregull, mësimi në

kurset në përgjithësi zhvillohej mbi bazën e një programi dhe orari të caktuar. Në

to punohej nga ana metodike për zhvillimin normal të mësimit, me qenë se një

pjesë e mirë e drejtuesve të tyre ishin aktivistë të organizatave të masave. Me 

kalimin e kohës u rriten përpjekjet që kurset të merrnin karakterin e një shkolle.

Strukturat arsimore në bashkëpunim me organizatat e masave e vendosen procesin

në baza më të mira organizative.

“Është detyrë e edukatoreve, - thuhej në një thirrje të tillë, - që t’i përvishen punës 

duke u mobilizuar vullnetarisht për të hapur kurse të rriturish në çdo vend të 

Shqipërisë, ku gjenden shkolla fillore”.

Krahas masave të para për masivizimin e shkollës nga opinioni publik, filluan të 

rrihen e të publikohen në shtyp mendime e pikëpamje të ndryshme, rreth të ardhmes
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së saj. Për rreth 2 vjet u zhvilluan debate publike rreth rrugës së re të 

zhvillimit arsimor dhe politikave në këtë fushë. Kontribut të rëndësishëm në 

zhvillimin e këtij debati dha revista “Shkolla e Re”, ku u angazhuan me përkushtim 

profesional shumë arsimtarë e intelektualë të njohur të arsimit e të pedagogjisë 

shqiptare. Ata do të mbështetnin idenë që shkolla duhej të kthehej në një çerdhe e 

propagandës së kulturës e të qytetërimit. “Askush nuk mund të pretendojë se shkolla 

jonë e re, - do të thuhej në një artikull të saj, - ka gjetur brenda një kohë kaq

të shkurtër udhën e vërtetë që duhet të ndjekë”

Në funksion të objektivave politike, PKSH qysh në nëntor 1945, në forumet e veta

të larta, do të hidhte piketat e përgjithshme mbi natyrën konceptuale të shkollës së

re, ku krahas detyrave emergjente të luftës kundër analfabetizmit, do të shtronte 

nevojën e orientimit të rinisë në studimin e degëve të prodhimit. Ajo do t’i 

kundërvihej këtij opinioni dhe do ta konsideronte demagogji parimin bazë të

shkollës demokratike mbi karakterin apolitik të saj dhe se nëpërmjet tij nuk bëhej 

gjë tjetër veçse realizoheshin interesat e borgjezisë dhe të klasave shfrytëzuese.

Diskutimet e opinionit arsimor të vendit lidhur me ardhmërinë e shkollës do të 

ishin të shumta dhe do të preknin aspekte të ndryshme të saj. Pavarësisht 

thellësisë, njëanshmërisë dhe herë-herë edhe paqartësive, produkt ky edhe i 

situatave të kohës kur ato u shtruan, në thelb shprehnin një të vërtetë të 

pamohueshme që personalitete të arsimit por edhe mësues të thjeshtë “ishin të 

interesuar për ndryshime në emër të krijimit të një shkolle të avancuar të 

konceptuar gjithnjë brenda kuadrit të një shkolle te centralizuar.

3.2. Veçoritë e arsimit publik dhe privat në Shqipëri

Para48 së gjithash duhet nënvizuar fakti se të gjitha universitetet, publike ose private, 

ofrojnë një të mirë publike siç është ofrimi i arsimit të lartë. Në këtë kontekst, më 

shumë se statusi i universiteteve, produkti i tyre në aspektin e cilësisë dhe punësimit 

të të diplomuarve të tyre, cilësisë së kërkimit shkencor, si dhe nivelit të kontributit të 
                                                            
48 Arcadius, K. (1965), “Russian Scholars and Statesmen on Education as an Investment”,in C.A. Anderson and M.J. 
Bowman (eds), Education and Economic Development, 1st ed., Chicago:Aldine Publishing Company, pp.3-10.
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tyre në zhvillimin kombëtar, përbëjnë faktorët që diferencojnë universitetet nga njëri-

tjetri.

Jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ky ndryshim ushqehet nga 

globalizimi dhe përparime të mëdha të teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë drastike mjedisin e punës dhe 

kërkesat që ky mjedis ka ndaj të diplomuarve para hyrjes së tyre në tregun e punës. 

Në këtë kontekst, të dy kategoritë e universiteteve, publike dhe ato private duhet 

menjëherë t'i përgjigjen këtyre ndryshimeve, duke e rifreskuar kurrikulën e tyre dhe 

metodat e mësimdhënies, në mënyrë që të jenë në gjendje të rrisin numrin e të 

diplomuarve që zotërojnë një mënyrë të menduari kritik, të aftë të zgjidhin problemet 

si dhe me aftësi për të punuar në grup, cilësi këto mjaft të kërkuara në tregun modern 

të punës. Duke pasur parasysh menaxhimin e tyre në mënyrë me fleksibël, besoj se 

universitetet private gjenden në një pozicion më të favorizuar për t’i dhënë përgjigje 

të menjëhershme kërkesave të tilla.

Shqipëria është një vend arsimdashës e që punon vazhdimisht për t’u përmirësuar në 

këtë drejtim, duke u përballur sigurisht edhe me sfida të ndryshme.

3.2.1. Ecuria e Arsimit të Lartë

Arsimi i lartë në Shqipëri e ka zanafillën në vitin 1946, me Institutin 2-vjeçar

Pedagogjik të Tiranës. Universiteti i parë në vend është ai i Tiranës, i cili u hap në 

vitin 1957, duke u mbështetur në traditën e mirë të krijuar nga institutet që 

funksiononin deri në atë kohë në Tiranë:  instituti pedagogjik, politeknik, ekonomik, 

mjekësor, juridik dhe instituti i shkencave.

Deri në vitin 1990, sistemi i arsimit, sikurse edhe shumë fusha të tjera, ishte i bazuar 

në modelin rus, ndërkohë që zhvillimet e reja të viteve ‘90 sollën domosdoshmërinë

e riorganizimit të tij. Në vitin 1990, Shqipëria kishte vetëm 14 000 studentë dhe një 

numër të kufizuar kapacitetesh. Përzgjedhja e studentëve dhe e stafeve akademike 

bëhej mbi bazën e meritës dhe të asaj që njihej si “biografia” e personit dhe e 

studentit. Problemet që u shfaqën në këtë kohë nuk ishin të vogla dhe punën e 

vështirësonte mungesa e një modeli shoqëruar me një plan konkret të hapave që 
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duheshin ndjekur për realizimin e tij. Nisur nga karakteristikat që pati Arsimi i Lartë 

pas vitit 1991, mund të identifikohen dy periudha kohore: 1992-2003 dhe 2003-2011.

Figura 2: Periudha e parë: 1992-2003

                       Burimi: Ministria e Financave, INSTAT

Gjatë kësaj kohe, filluan shkëmbimet e para të eksperiencave të pedagogëve me 

vendet perëndimore dhe u krijua një ide më e qartë e stadit ku ndodhej arsimi i lartë 

dhe se ku ai duhej të shkonte. Gjithsesi, më shumë se sa në krijimin e një modeli po 

rendej në përkthimin dhe hartimin e teksteve, për të krijuar mundësinë që shkollat të 

diplomonin persona të përgatitur për kushtet e reja të zhvillimit të vendit. Në këtë 

periudhë, filloi të forcohej gjithmonë e më shumë prirja e vjetër për të ndjekur 

shkollën e lartë, duke rritur presionin për masivizimin e universiteteve. Si pasojë, u 

hapën disa Institucione të Arsimit të Lartë (IAL) edhe në rrethe të tjera të vendit. 

Periudha e dytë karakterizohet kryesisht nga masivizimi. Pas vitit 2000, trysnia 

masivizuese u bë shumë më e prekshme dhe solli lindjen e sistemit privat, krahas 

rritjes së përvitshme të pranimeve në sistemin publik. Nëse do të krahasohej me 

periudhën e mëparshme, mund të vërehet fare lehtë hovi që mori numri i të 

regjistruarve nëpër universitete. 
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Figura 3: Periudha e dytë: 2003-2010

                        Burimi: Ministria e Financave, INSTAT

Që në vitin shkollor 2003-2004 bie në sy ritmi rritës më i lartë se në çdo periudhë më 

të hershme. Në këtë vit u regjistruan 22% më shumë studentë se një vit më parë. 

Edhe në vitet që pasuan, deri në 2007-n, ritmi ishte i lartë. Në vitet 2007-2008 dhe 

2008-2009, rritja ra në nivelet 5% dhe 3%, ndërkohë që viti 2009-2010 shënoi bumin 

e studentëve që u ulën nëpër auditore. 25% më shumë se sa një vit më parë dhe 3.1 

herë më shumë se sa në vitin 1994-1995.  

Karakteristika e dytë e kësaj periudhe ishte lindja e universiteteve private. Kërkesës 

së lartë për edukim dhe pamundësisë së arsimit publik për ta kënaqur atë, fare 

natyrshëm nisi t’i përgjigjet sektori privat. Në vitin 2003-2004, u hap universiteti i 

parë privat në vend dhe që prej asaj kohe, numri tyre ka ardhur gjithmonë në rritje.

Figura 4: Numri i Studentëve 2007 – 2013

Burimi: World Bank Database 2014
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Ndryshimi thelbësor sasior ndodhi pas vitit 2005, kur kapacitetet pranuese u zgjeruan 

së tepërmi, duke e rritur numrin e studentëve nga 52 000 në atë vit dhe në rreth 165 

000 në vitin 2013.

3.3. Sfidat më të mëdha të arsimit të lartë shqiptar 

Sfidat me të cilat përballet sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri janë të lidhura direkt 

me nivelin e zhvillimit social-ekonomik të vendit. Shqipëria ia ka arritur në një masë 

të madhe të liberalizojë qasjen në arsimin e lartë, por duhet bërë ende më shumë për 

të garantuar cilësinë në universitete. Kjo kërkon edhe kanalizimin e investimeve të 

mëdha dhe të burimeve financiare të autoriteteve publike drejt arsimit të lartë, si dhe 

funksionimin e mekanizmave të fortë të vlerësimit të jashtëm dhe akreditimit. 

Megjithatë, kultura e "cilësisë" duhet të pranohet dhe të përvetësohet nga vetë 

universitetet, në mënyrë që sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë të bëhet një proces më 

i shëndetshëm dhe më i qëndrueshëm.

Një tjetër sfidë e rëndësishme me të cilat përballen universitetet shqiptare, është 

nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proces i 

fokusuar në transferimin dhe përsëritje e fakteve, drejt një metode mësimdhënieje 

ndërvepruese, e cila mundëson përdorimin e teknologjive moderne dhe stimulon 

diskutime dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve. Kjo nuk është një detyrë e 

lehtë, megjithatë përbën një domosdoshmëri, duke pasur parasysh ndryshimet e 

shpejta në mjedisin e punës dhe teknologjitë të përmendura më sipër.

Universitetet shqiptare në të vërtetë duhet të sigurojnë përgatitjen e kapitaleve 

humane si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre në përputhje me zhvillimet 

globale. Shqipëria ka një popullsi të re në moshë dhe një numër në rritje të shpejtë të 

studentëve dhe të të diplomuarve, të cilat me siguri do të rrisin sfidat me të cilat 

ballafaqohen të diplomuarit për t'u punësuar në përputhje me arsimimin dhe 

kualifikimet e tyre.

Duhet theksuar se përveç historisë së vonë të Shqipërisë, si një vend i izoluar deri në 

fillim të viteve 1990, perceptimi publik që diplomat e huaja apriori janë më të 
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vlefshme se ato vendase, është ushqyer nga të metat e universiteteve shqiptare në 

lidhje me sigurimin e cilësisë dhe përmirësimin e saj. Nëse një student është 

diplomuar nga një universitet i njohur për cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimit, 

qoftë në Shqipëri ose jashtë vendit, posedon aftësitë e kërkuara nga tregu modern i 

punës dhe ka studiuar në një fushë që përputhet me nevojat e ekonomisë shqiptare, 

atëherë me siguri mund të themi se studenti ka një diplomë të vlefshme. Gjithashtu 

nuk duhet të harrohet fakti se Shqipëria aspiron të bëhet anëtare e Bashkimit 

Europian dhe me anëtarësimin e ardhshëm të saj në Bashkimin Europian të 

diplomuarit shqiptar do të kenë mundësi më të mëdha punësimi jo vetëm në Shqipëri, 

por edhe në tregun e brendshëm të Bashkimit Europian.

Pasi u ndala si fillim në përmendjen e cilësisë së dobët të arsimit të lartë në vendin 

tonë, tashmë vendi i vjen një problemi të dytë, a zgjedhin studentët tonë degën që ato 

aspirojnë më shumë, atë që ato kanë më shumë pasion dhe dhunti për të shpalosur 

veten? Orientimi në karrierë lidhet me një sërë aktivitetesh, që janë hartuar të 

ndihmojnë të rinjtë të zgjedhin rrugët e tyre arsimore dhe të punës (p.sh. karrierat e 

tyre) dhe zbatimin e qëllimeve të tyre. Edukimi për karrierë, si pjesë e orientimit në 

karrierë, është një koncept i ri në Shqipëri. Qëllimi i këtij manuali është t’u ofrojë 

mësuesve të karrierës një instrument për mësimdhënie të suksesshme në lëndën e 

edukimit për karrierë në klasën e 9-të. Manuali duhet të përdoret në kombinim me 

Librin e Punës për Edukim në Karrierë për nxënësit. 

Megjithatë, edukimi për karrierë nuk duhet të shihet si një aktivitet i ndarë. 

Edukimi për karrierë është pjesë e orientimit në karrierë. Mësuesit e karrierës duhet 

të kenë njohuri jo vetëm rreth edukimit për karrierë, por duhet gjithashtu të kuptojnë 

rolin e edukimit për karrierë në kontekst më të gjerë, siç është orientimi në karrierë. 

Edukimi për karrierë është i përfshirë në politikën kombëtare. Në linjë me politikat e 

BE-së dhe ato kombëtare, orientimi dhe edukimi për karrierë kontribuojnë në 

qëllimet e politikave kombëtare në fushën e arsimit, punësimit dhe zhvillimit 
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ekonomik. Sistemet, ofruesit, konceptet, terminologjia etj. e orientimit në karrierë në 

Bashkimin Europian (BE), ndryshojnë nga shteti në shtet. Kur shtetet anëtare të BE-

së filluan të zhvillojnë politika të përbashkëta të orientimit në karrierë pas vitit 2002, 

këto ndryshime filluan të shkaktojnë probleme. Si pasojë, shtetet anëtare të BE-së 

zhvilluan një përkufizim të përbashkët të orientimit në karrierë në vitin 2004. 

Megjithatë, ky është vetëm një term kryesor dhe shumë të tjerë kanë nevojë për t’u 

përcaktuar gjithashtu. Përvojat në shtetet e reja anëtare të BE-së tregojnë se 

terminologjia e shumëllojshme dhe e paqartë profesionale është një nga faktorët që 

pengon zhvillimin më të shpejtë dhe më efektiv të shërbimeve të orientimit në 

karrierë. Në Shqipëri, orientimi në karrierë është aktivitet (profesion) i ri dhe shumë 

shprehje nuk ekzistojnë apo janë kryesisht të panjohura te publiku dhe politikë-

bërësit. Karriera shkurtimisht mund të përkufizohet si: Karriera është rruga e 

individit gjatë arsimimit dhe punës. 

Në të kaluarën, termat profesion ose punë janë përdorur kryesisht në orientimin 

profesional. Në të kaluarën ishte normale që individi të zgjidhte vetëm një profesion 

në jetën e tij, për shembull sekretar(e), automekanik etj. Për shkak të ndryshimeve të 

shpejta në tregun e sotëm të punës, kjo nuk është më e mundur. Njerëzve iu është

dashur të ndërrojnë vendet e tyre të punës më shpesh, dhe gjithashtu edhe 

profesionet. Për këtë arsye, termi profesion është bërë shumë statik për t’u përdorur 

në orientim në karrierë dhe është zëvendësuar nga termi karrierë, që përshkruan 

rrugën e individit gjatë të mësuarit dhe punës. 

Nocioni49 i karrierës ka ndryshuar me kohën. Nëse karriera dikur ishte një sinonim 

për progresin individual në hierarkinë organizative ose në një profesion, sot është një 

term që përshkruan rrugën e mësimit dhe punës së individit. Dhe, nuk është më një 

term, që është rezervuar për individët më të suksesshëm (menaxherët, këngëtarët, 

atletët etj.), por i referohet të gjithë individëve të rritur, por edhe nxënësve në 

shkolla. Në ditët e sotme, çdokush ka një karrierë. Periudhat e arsimit, aftësimit, 

papunësisë, pushimit të lindjes janë faza në karrierën e personit. 
                                                            
49 Blaug, M. (1966), “Literacy and Economic Development”, Journal of Chicago, Vol. 7, No. 4, pp. 393-418.
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Zhvillimi i karrierës (në kontekstin e orientimit në karrierë), është një proces gjatë 

gjithë jetës për menaxhimin e të mësuarit, punës dhe tranzicionit me qëllim për të 

shkuar përpara drejt një të ardhmeje të përcaktuar personalisht dhe me zhvillim 

personal. Zhvillimi i karrierës është individi, i menaxhuar nga individi. 

Orientimi në karrierë është një radhë procesesh, të hartuara për t’u mundësuar 

individëve të bëjnë zgjedhje dhe të informuara për mësim dhe punë. 

Orientimi në karrierë i referohet aktiviteteve të orientimit formal, që ofrohen 

kryesisht nga organizata apo institucione (shih seksionin Institucionet që ofrojnë 

shërbime të orientimit në karrierë), që financohen prej buxhetit publik.

3.3.1. Orientimi në karrierë gjatë gjithë jetës 

Ky term kryesisht përdoret në dokumentet e BE-së dhe dokumentet kombëtare të 

politikave. Pas vitit 2004, mbiemri gjatë gjithë jetës i është shtuar shprehjes 

tradicionale orientimi në karrierë. Termi orientimi në karrierë gjatë gjithë jetës 

përdoret sot në shumicën e dokumenteve të politikës së BE për orientimin. Orientimi 

në karrierë për të mësuar gjatë gjithë jetës nuk është aktivitet “i ri”; me shtimin e 

frazës gjatë gjithë jetës termit paraprak orientimi në karrierë, Komisioni Evropian 

dëshiroi të theksonte se shërbimet e orientimit në karrierë duhet të jenë në 

dispozicion për individët gjatë gjithë jetës së tyre. Orientimi në karrierë gjatë gjithë 

jetës u lidh ngushtë gjithashtu me konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. 

3.3.2. Edukimi për karrierë 

Edukimi për karrierë i referohet aktiviteteve brenda shkollës, etj., për t‟i ndihmuar 

nxënësit të qartësojnë qëllimet për karrierë, të kuptojnë botën e mësimit dhe punës 

dhe si zhvillohen aftësitë për menaxhimin e karrierës. 

Mësuesit e edukimit për karrierë 

Mësuesi i karrierës është një mësues që jep lëndën e edukimit për karrierë në klasë 

dhe që ka përfunduar trajnim të specializuar për edukimin për karrierë. Ranis (2000) 

vlerësoi efektet e rritjes ekonomike, si rezultat i zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe
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efektet e zhvillimit të kapitalit njerëzor, si rezultat i rritjes ekonomike. Rezultatet 

treguan se rritja ekonomike ka pasur ndikim pozitiv dhe të fuqishëm në zhvillimin e 

kapitalit njerëzor. Rezultatet gjithashtu treguan se rritja e të ardhurave çon në

zhvillimin më të lartë të kapitalit njerëzor.

Studimet empirike të Dowrick (2002) shqyrtuan marrëdhënien midis rritjes 

ekonomike, arsimimit dhe kërkimeve për zhvillim. Këto studime kanë treguar se 

arsimimi dhe kërkimet për zhvillim janë burimet kryesore për të nxitur rritjen 

ekonomike. Shpenzimet50 publike për arsimin janë rritur pas shekullit 18 dhe këtë e 

vërteton fakti që regjistrimi në sistemin e arsimit publik është rritur me 40% përgjatë 

viteve 1870-2001. Interes shfaq fakti se ndërsa shpenzimet publike për arsimin u 

rritën nga 0,86% në 4,85% të PBB gjatë së njëjtës periudhë PBB u rrit nëntë herë

(Carpentier, 2006).

Studimet51 e mëparshme kanë treguar se investimi në arsimimin e popullatës ka

rezultuar me rritje ekonomike, por madhësia e kësaj rritje nuk është e njëjtë në raca,

gjini, dhe përkatësi etnike të ndryshme. Përgjithësisht në politikat e arsimit shqiptar 

mungon analiza e thelluar dhe e sofistikuar për gjendjen e sistemit të arsimit shqiptar 

në të gjitha nivelet. duke u ndalur në rëndësinë e arsimit të lartë disa tipare të 

ndikimit të tij në rritjen ekonomike do të veçoheshin si vijon: 

1. Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por 

është shumë më shumë se kaq. Arsimi i lartë i një personi na bën të besojmë se ai 

person di të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të keqen nga e mira, pra 

mendohet se arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të mirë.

2. Sado që vlera e arsimit cilësohet e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se 

përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle 

rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB).

3. Çdo vit arsim i lartë rrit të ardhurat për person.

                                                            
50 Bashir, A.H.M. and A.F. Darrat (1994), “Human Capital, Investment and Growth: Some Results from an 
Endogenous Growth Model”, Journal of Economics and Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 67-80.
51 Archana, S.N. (2011), “Literacy for Economic Development and Financial Restitude”, International Journal of 
Environmental Science and Development, Vol. 2, No. 1, pp. 24-26.
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4. Po52 qe se te gjithë nxënësit e vendeve me të ardhura të ulëta do ta braktisnin 

shkollën pasi të kishin fituar njohuritë themelore të leximit, 171 milion njerëz do 

të nxirreshin nga varfëria e skajshme (ky 171 milionësh thënë ndryshe është i 

barabartë me numrin e popullsisë të këtyre vendeve: Australia 20.6 milionë, 

Kamboxhia 14.8 milionë, Kanada 33 milionë, Kolumbia 45.3 milionë, Holanda 

16.6 milionë, Tunisia 10.4 milionë, Uganda 30.9 milionë) Kjo do të ndikonte në 

uljen e varfërisë globale.

5. Nga pikëvështrimi teorik, janë të paktën tre mekanizma përmes të cilëve arsimimi 

i lartë mund të ndikojë në rritje ekonomike. Fillimisht, në perspektivën mikro, 

arsimimi i lartë rrit kapitalin human të profesionalizuar në fuqinë punëtore, e cila 

rrit produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të 

vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. Së dyti, 

arsimimi i lartë mund të rrisë kapacitetin inovativ të ekonomisë, si dhe njohuritë e 

reja për teknologjinë, produktet dhe proceset e reja që nxisin rritje. Së treti, 

arsimimi i lartë mund të lehtësojë përhapjen dhe transmetimin e njohurive të 

nevojshme për ti kuptuar dhe përpunuar më mirë ato (njohuritë).

Adam Smith në shekullin e XVIII dhe Alfred Marshall në shekullin e XIX, dy figura 

të rëndësishme në fushën e ekonomisë kanë parashtruar pyetjen se si investimi 

individual në arsimimin e lartë ndikon në pasurinë e kombeve. Qasja e literaturës për 

këtë fenomen mund të ndahet në dy fusha të përgjithshme:

a) Literatura53 mikroekonomike, që e shikon raportin në mes zhvillimit ekonomik 

dhe arsimimit të lartë përmes matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe masës së 

përfitimit financiar të tyre. Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për 

çka mund të quhet shpërblim  personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale 

kjo do të thotë se çdo vit shkollimi rrit të ardhurat personale të individëve, duke e 

parë kështu investimin në arsimimin e lartë me një  normë të lartë kthimi.

                                                            
52 Adelman, I. and C.T. Morris (1968), “An Econometric Model of Socio-economic and Political Change in 
Underdeveloped Countries”, American Economic Revieë, Vol. 58, No. 5, pp. 1184-1218.
53 Emile Kok-Kheng Yeoh and Kah-Mun Chu Literacy, Education and Development Becker, G.S. (1965), Human 
Capital, Princeton, NJ: Princeton University Press.
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b) Literatura makroekonomike, e cila e trajton raportin në mes arritjeve në fushën 

e arsimimit të lartë të lidhur me rritjen e GDP-së. Shumica e studimeve gjejnë fakte 

për rritje më të lartë të GDP-së në vende ku popullata mesatarisht ka kryer më shumë 

vite shkolle dhe ka arritur rezultate më të larta në testet e njohurive54.

3.5. Reformat në arsimin shqiptar 

Arsimi i Lartë është një nga fushat kryesore dhe më prioritare të çdo shoqërie dhe 

vendi. Zhvillimi dhe progresi i tij varen dhe ndikohen fuqishëm nga ndryshimet 

ekonomike dhe shoqërore të një vendi. Sistemi i arsimit të lartë është në ndryshim të

vazhdueshëm dhe kjo për t’ju përshtatur sa më mirë ndryshimeve të vetë shoqërisë

dhe për t’ju përgjigjur sa më mirë kërkesave të tregut.

Shqipëria është një vend i vogël, por me shumë vlera, me njerëz me potencial, të 

talentuar e me shumë vullnet, të etur për ndryshim e përparim. 

Në Shqipëri janë ndërmarrë reforma në 20 vitet e fundit të cilat kanë sjell një nivel 

më të mirë e cilësor të mësimdhënies. Këtë e dëshmon më së miri dhe Programi i 

Vlerësimit Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA 2009) ku vendi ynë u evidentua si një 

nga tre vendet që ka realizuar progresin më të ndjeshëm duke u ngjitur 5 vende më 

lart në renditje krahasuar me rezultatet e arritura në vitin 2000 ku ai u rendit i 

parafundit, midis vendeve pjesëmarrëse. Si objektiv afatgjatë i Ministrisë së Arsimit 

e Shkencës janë arritja e standardeve të OECD kështu që mund të thuhet se ka akoma 

vend për punë dhe për përmirësime. Në këtë kontekst mund të thuhet se çdo reformë 

që ndërmerret në një sistem të caktuar që siguron shërbime për publikun ka për 

qëllim që të plotësojë më mirë nevojat e këtij të fundit për këto shërbime. Gjatë

këtyre viteve institucionet përgjegjëse janë munduar të gjejnë rrugët dhe të

përcaktojnë politikat e duhura për rritjen e cilësisë së arsimit të lartë pasi ndikojnë

drejtpërdrejtë në stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë ekonomik dhe social të vendit.

Reformimi i arsimit tashmë ka prekur të gjithë sistemin arsimor. Reforma në arsim 

                                                            
54 Barro, R. (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economics, 
Vol. 106, No. 2, pp. 407-443.
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ka përfshirë: legjstacionin, kurrikulat, infrastrukturën, arsimin parauniversitar, 

arsimin e lartë publik e privat si dhe kualifikimin e profesorëve në nivelet më të larta 

pasi suksesi i arsimit bazohet tek profesorët e kualifikuar.

Lidhur me legjislacionin është propozuar nga Ministria e Arsimit një projektligj i cili 

i kthyer në ligj, do të fillojë të zbatohet brenda vitit 2011. Risia e këtij ligji do të jetë, 

se për herë të parë në Shqipëri do të zbatohet një ligj që në themelet e tij do të ketë 

mendimet e sugjerimet e vetë arsimtarëve si palë të interesuara duke iu nënshtruar 

një diskutimi publik me qëllim që ky ligj ta meritojë plotësisht të quhet: Ligji i 

Arsimit Shqiptar të Standardeve Evropiane. Për sa i përket reformës së kurrikulave 

janë bërë përparime të dukshme që e sjellin arsimin shqiptar pranë standardeve të 

vendeve të tjera Evropiane.

Gjithashtu janë bërë ndryshime që prekin strukturën e studimeve. Universitetet tona 

do të ofrojnë Bachelor të Shkencës shumë të gjera, por do të ofrojnë dhe Bachelor të 

ngushtë, që determinojnë në master profesional ose që janë më afër profesionit, kjo 

për shkak se ne jemi një vend që nuk kemi të diferencuara universitetet nga shkollat e 

larta teknike siç ndodh në vendet evropiane. Lidhur me politikën e financimit të 

arsimit të lartë parashikohen dy instrumente themelorë të cilat janë ato në drejtim të

studentit dhe të ve4të institucionit. Shkollat e larta që do të përfitojnë në financim, do 

të jenë të gjitha shkollat e certifikuara për cilësi nëpërmjet klasifikimit të rajtingut të 

universiteteve. Ndërsa për studentët, baza e financimit do të jetë rezultati i arritur në 

Maturën Shtetërore. Por do të ndiqen edhe fushat e studimit që ata do të përzgjedhin 

dhe jo vetëm thjesht rezultati i studentit.

Vëmendja ndaj aspekteve të reformave të politikave ekonomike në arsimin e lartë 

mbetet vitale. Ndërmarrja dhe zbatimi me sukses i këtyre reformave ka të nevojshëm 

arritjen e një konsensusi sa më të madh ndërmjet vendim-marrësve dhe elementëve të  

ndryshëm të komunitetit të këtij niveli arsimimi Arsimi i lartë mund të ofrojë

oportunitete më të  mira dhe shanse më komode jete për studentët nga grupet me të 

ardhura të pakta dhe ato të minoriteve, duke rritur aftësinë e tyre për punë, 

perspektivat për sigurimin e të  ardhurave, mobilitetin shoqëror, uljen e shkallës së 

pabarazisë së të ardhurave. 
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Institucionet e arsimit të lartë ofrojnë vlera, norma dhe njohuri të cilat kontribuojnë

ndaj kapitalit shoqëror dhe janë të nevojshme për të ndërtuar një shoqëri civile dhe 

kulturë bashkëkohore si dhe për të arritur një drejtim të mirë. Që prej vitit 2007 të 

gjitha shkollat e larta në vendin tonë aplikojnë në vendin tonë, aplikon sistemin tre 

vjeçar të Bolonjës. 

3.5.1. Sistemi i Bolonjës: Karakteristika të reformimit të Arsimit të Lartë 

Reformimi dhe ndryshimet në arsimin e lartë që po realizohen sipas principeve të 

Kartës së Bolonjës,  kanë ndër të tjera dy karakteristika të përbashkëta për gjithë 

vendet Europiane: 

1- ristrukturim sipas  kërkesave të  tregut të punës; 

2- përshtatje të sistemit për hir të “integrimit” . 

Këto dy karakteristika kushtëzojnë edhe ndryshime të tjera për : 

 hartimin e kurrikulave ; 

 rritjen e efektivitetit ; 

 mundësimin e mobilitetit horizontal dhe vertikal midis shkollave të larta në 

një vend të caktuar dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ; 

 financimin  etj .

Përshtatjen e një strukture të re të studimeve duke iu përmbajtur strukturës me tre 

cikle të Bolonjës. Reformimi i Arsimit të Lartë synon: sigurimin e cilësisë, njohjen e 

diplomave dhe kualifikimeve. 

Meqenëse Shqipëria ka hyrë në Procesin e Bolonjës, strukturimi i kurrikulave të 

IAL-ve sipas ligjit ekzistues është ndërtuar në tri cikle: cikli i parë, cikli i dytë dhe 

cikli i tretë. Cikli i parë i studimeve përfundon me diplomën Bachelor (me 

kohëzgjatje normale 3 vite/180 kredite). Cikli i dytë i studimeve përfundon me 

diplomë Master i Shkencave (me kohëzgjatje normale 2 vite/120 kredite) ose 

diplomë Master Profesional (1,5 vite/ 60-90 kredite). Në ciklin e dytë të studimeve 

futen edhe programet e integruara të ciklit të dytë (me kohëzgjatje normale 5-6 
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vjet/300-360 kredite). Cikli i tretë i studimeve ku bëjnë pjesë: Doktorata, me 

kohëzgjatje të paktën 3 vite akademike dhe 180 kredite, nga të cilat 60 kredite janë 

për studime të organizuara teorike; Specializimet afatgjata, që zgjasin jo më pak se 2 

vite akademike dhe 120 kredite. Në fushën e mjekësisë, programet e studimeve të 

doktoratës mund të ofrohen të integruara me studimet specializuese afatgjata, sipas 

planit dhe programit mësimor, të miratuar nga IAL-të. IAL-të kanë të drejtën të 

ofrojnë programe të studimeve jouniversitare, profesionale, pas arsimit të mesëm me 

jo më pak se 120 kredite dhe kohëzgjatje jo më pak se 2 vite akademike. Kreditet e 

grumbulluara mund të transferohen në studimet universitare të ciklit të parë, në 

përputhje me kriteret e IAL-së.

“Procesi i “Bolonjës synon të arrijë një përafrim të sistemeve që:

1- të lehtësojë lëvizjen e studentëve në universitetet e vendeve që marrin pjesë në 

këtë proces, 

2- njohjen e diplomave dhe në mënyrë të veçantë të krijojë hapësira të plota që të 

diplomuarit, kudo që të diplomohen, të kenë shanse për të konkurruar në tregun 

global të punës, kryesisht në tregun evropian.” 

Në aspektin akademik futen konceptet e kurrikulave të organizuara, konceptet bazë 

të Procesit të Bolonjës, sistemi evropian i krediteve universitare (ECTS) në 

kurrikulat e studimeve universitare dhe bëhen përpjekje për të integruar kërkimin 

shkencor që zhvillohej në universitete, me atë të instituteve kërkimore, kryesisht të 

Akademisë së Shkencave.

3.5.2. Reforma e Arsimit të lartë e vitit 2013

Në dy vitet e fundit është ndërmarrë një proces reformimi për sistemin e lartë arsimor 

Shqiptar ku ka si qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në dy drejtime

kryesore: mësimdhënie dhe punë kërkimore-shkencore. Arsimi i lartë duhet t’u 

përgjigjet, t’u përshtatet dhe t’u paraprijë ndryshimeve në tregun e punës dhe në 

zhvillimin e vendit. Qëllimi i kësaj reforme është të krijojë premisat për një arsim të 
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lartë cilësor, që t’u përgjigjet nevojave të tregut të punës, si dhe drejtimeve të 

zhvillimit strategjik të vendit. Reforma synon ndërtimin e një sistemi cilësor duke u 

dhënë mundësinë studentëve që të ndjekin studimet por duke garantuar dhe cilësi.

Në këtë kuptim nevojitet të rikonceptohet roli i strukturave shtetërore, duke e lejuar

sistemin e arsimit të lartë të funksionojë lirshëm dhe duke shkuar drejt përqendrimit 

të tij në 4 funksione kryesore, së pari ndërtimi i politikave për arsimin e lartë dhe 

kërkimin shkencor në përputhje me përparësitë e zhvillimit të vendit, së dyti 

garantimi i cilësisë dhe garantimi I ndjekjes së studimeve në bazë merite.

3.6.  Situata aktuale

Në vitet e tranzicionit shoqëror dhe ekonomik, arsimi i lartë në Shqipëri ka pësuar 

një masivizim të jashtëzakonshëm për kapacitetet që ka dhe mundësitë që ofron. Ky 

faktor çoi deri diku edhe në rënien, ndonjëherë drastike, të cilësisë, në vend që të 

sillte përmirësimin e pritshëm të saj. Aktualisht, sistemi shqiptar i arsimit të lartë 

paraqet konfigurimin e mëposhtëm: Gjithsej 59 institucione të arsimit të lartë, 15 

publike dhe 44 jopublike. Ndër to, 19 gëzojnë statusin universitet (12 publike dhe 7 

jopublike), 5 statusin kolegj (të gjithë jopublikë), 26 shkolla të larta (të gjitha 

jopublike), 8 akademi (2 publike dhe 6 jopublike), 1 institut (publik, qendër 

ndëruniversitare) dhe 17 filiale (5 të IAL-ve publike dhe 12 të IAL-ve jopublike). 

Numri i programeve të ofruara është gjithsej 1560, nga të cilat 700 të ofruara nga 

IAL-të publike dhe pak më shumë nga IAL-të jopublike. Të ndara sipas nivelit të 

studimit, janë: rreth 650 programe Bachelor, rreth 250 Master Profesional, rreth 350 

Master Shkencor dhe rreth 100 programe të ciklit të tretë, Doktoratë dhe specializime 

afatgjata. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, por në veçanti nga viti 2005 deri sot, 

është vënë re një rritje dhe zgjerim i shpejtë eksponencial i sistemit të arsimit të lartë 

në të gjithë përbërësit e tij, si në sistemin publik dhe në atë jopublik Kësaj rritjeje i 

shërbeu ndjeshëm edhe hapja e riaktivizimi i sistemit të studimeve me kohë të 

pjesshme (i pezulluar në vitin 2001), madje dhe në fushat e studimeve të zbatuara, 

teknike, mjekësore etj., që përfshihen në profesionet e rregulluara.
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Tabela 2: Numri i studentëve sipas statusit të universitetit dhe kohës së studimit

Institucionet e 
Arsimit të
Lartë

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

IAL publik dhe 

jopublik

63257 74747 86863 90606 93139 122326 134877 160839

IAL publik 62274 73031 81102 81100 79795 98917 107523 126257

Me kohë të 

plotë

42202 50567 58916 62289 61343 79615 88439 99241

Me kohë të 

pjesshme

19616      21898 21820 18119 17772 18218 18441 26655

Edukim në 

distance

456   566 366 692 680 1084 643 361

IAL privat 983 1716 5761 9506 13344 23409 27354 34582

Me kohë të 

plotë

983 1716 5761 9506 13344 22894 26784 34219

Me kohë të 

pjesshme

0 0 0 0 0 515 570 363

Burimi: Të dhënat për IAL-të janë grumbulluar nga Banka Botërore dhe UNESCO-ja

Nga të dhënat e tabelës 2 duket qartë se pjesa më e madhe e studentëve në vend 

studiojnë në universitetet publike (78.5%). Vlen të veçojmë dy të dhëna të 

rëndësishme. E para, numri i studentëve në IAL-të jopublike ka pësuar një rritje 

shumë të shpejtë, veçanërisht në 3-4 vitet e fundit. Më e rëndësishmja është se ka 

pasur një zgjerim të rëndësishëm të studimeve me kohë të pjesshme në universitetet 

publike, ku sot studiojnë rreth 21.5% e gjithë numrit të studentëve në IAL-të publike. 

Këto dy zgjerime të papërputhura me standardet e cilësisë të publikuara nga 

APAAL-i, kanë sjellë masivizim, deri diku të shoqëruar me rënien e cilësisë së 

formimit.
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Nga tabela duket qartë se pjesa më e madhe e studentëve në vend studiojnë në 

universitetet publike (78.5%). Vlen të veçojmë dy të dhëna të rëndësishme. E para, 

numri i studentëve në IAL-të jopublike ka pësuar një rritje shumë të shpejtë, 

veçanërisht në 3-4 vitet e fundit. Më e rëndësishmja është se ka pasur një zgjerim të 

rëndësishëm të studimeve me kohë të pjesshme në universitetet publike, ku sot 

studiojnë rreth 21.5% e gjithë numrit të studentëve në IAL-të publike. Këto dy 

zgjerime të papërputhura me standardet e cilësisë të publikuara nga APAAL-i, kanë 

sjellë masivizim, deri diku të shoqëruar me rënien e cilësisë së formimit. Zhvillimi 

shumë i shpejtë i sistemit nuk u shoqërua paralelisht me zgjerimin dhe ngritjen e 

mekanizmave të kontrollit dhe plotësimin e kuadrit normativ, duke ndikuar 

negativisht në cilësinë e sistemit. Në këto vite, programet e profilizuara dhe ato 

profesionale humbën peshën e tyre specifike në larminë e programeve të fushave, si: 

Infermieria, Ekonomia e Menaxhimi, Drejtësia, Shkencat Sociale etj. Po ashtu u ul 

niveli i kontrollit dhe rregullimit edhe mbi fushat e profesioneve të rregulluara, si: 

Mjekësia, Stomatologjia, Farmacia etj. Shqipëria investon në arsimin e lartë disa herë 

më pak edhe se fqinjët e saj. Ky investim është edhe më i pabashkëmatshëm, kur 

krahasimet bëhen me vendet më të zhvilluara të Evropës. Buxheti i shtetit sot jep 

rreth 38 milionë euro për të mbështetur mbi 126 000 studentë në IAL-të publike. 

Kësaj shumë mund t’i shtohen afërsisht edhe 20 milionë euro të tjera nga të ardhurat 

dytësore, të siguruara nga vetë IAL-të, gjë që e çon shifrën në rreth 460 euro për 

student në sektorin publik. Këtij investimi mund t’i shtohen edhe rreth 35-45 milionë 

euro nga pagesat e studentëve në sistemin jopublik (rreth 34,500 studentë me një 

pagesë mesatare 1000-1250 euro). Buxheti për arsimin nuk ka qenë kurrë më i lartë 

se 3% e PBB-së, duke u lëkundur në intervalet 2.2-2.8%/ PBB. Ndërkohë, objektivi i 

domosdoshëm, i sugjeruar nga UNESCO-ja, UNDP-ja, Objektivat e Mijëvjeçarit, 

OECD-ja, BE-ja etj., është të paktën niveli 5% i PBB-së (çka nënkupton dyfishin e 

asaj që Shqipëria akordon aktualisht). Vendet e zhvilluara perëndimore, në kuadrin e 

OECD-së, e financojnë arsimin e tyre universitar në nivelet 5-8% të PBB-së, nga i 

cili 1-3% e PBB-së shkon drejtpërsëdrejti për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. 

Aktualisht, Shqipëria shpenzon për arsimin e lartë 0.4 – 0.6%% të PBB-së, si shumë 

e përbashkët e IAL-ve publike dhe atyre jopublike.
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3.7.  Arsimi i Lartë dhe rritja ekonomike në Shqipëri

Që nga lindja e tranzicionit, rritja ekonomike është ndjekur nga një rritje e shpejtë e 

konsumit (duke përfshirë dhe vitet me një kërkesë të lartë në periudhën komuniste) 

dhe rritja e produktivitetit, ndërkohë që industritë e vjetra patën kolaps, një sektor i ri 

shërbimesh u krijua, dhe pjesa më e madhe e forcës punëtore emigroi. Ekonomia 

Shqiptare ka përjetuar një rritje ekonomike mesatare, afërsisht 6 përqind gjatë viteve 

të fundit. Që nga fillimi i tranzicionit drejt një shteti demokratik dhe një ekonomie të 

hapur në vitet 90 rritja kumulative e Shqipërisë ka qenë impresionuese dhe 

konsiderohet si një ndër më të lartat e ekonomive në tranzicion. Shqipëria ka ruajtur 

një stabilitet makroekonomik gjatë 10 viteve të fundit me një rritje ekonomike të 

qëndrueshme dhe inflacion të ulët. Ruajtja e niveleve të larta të rritjes ekonomike dhe 

e stabilitetit makroekonomik do të nxisin më shumë sfida në të ardhmen në sektorin e 

kapaciteteve prodhuese dhe të pozicionit financiar të sektorit të energjisë. 

Shenjat e para të trendeve të kundërta rezultuan nga rënia e remitancave dhe një rënie në 

depozitat bankare në shtator dhe nëntor të vitit 2008. Gjithashtu duke studiuar lidhjen e 

fortë të remitancave, konsumit dhe importeve, vlerat tregojnë shenja të ngadalësimit. Si 

rezultat, kombinimi me një reduktim në investimet publike, deficiti i llogarisë korrekte

pritet që të ulet këtë vit. Sidoqoftë ky ngadalësim do të shoqërohet në mënyrë të 

pashmangshme me një ulje në rritjen ekonomike e cila do të ulet nën 4% në vitin 2009. Në 

vitet e tanishme, rritja ekonomike ka qenë veçanërisht e fortë në industri dhe sektorin e 

ndërtimit, e cila regjistroi një rritje ekonomike mesatare prej 14,1% dhe 14.8% 

respektivisht pese vitet e fundit. Rritja në sektorin e ndërtimit është rritur pjesërisht nga 

remitancat e emigrantëve. Ndërkohë që kjo rritje ka rritur kërkesën për energji elektrike, 

sepse për shkak të motit të thatë gjatë tre viteve të fundit ka ulur kapacitetet prodhuese të 

energjisë (e cila llogaritet 95 përqind më shumë të energjisë së prodhuar). 

Rritja e çmimit të të mirave ka patur një efekt të kundërt në inflacion (3,2 % në fund 

të 2007 dhe 2.4% në fund të vitit 2008) dhe kontribuan në rritjen e deficitit të 

llogarisë korrente. Politikat fiskale dhe monetare ndikuan në forcimin e monedhës 

vendase (Lek) dhe rritën nivelin e kreditimit sektorit privatë. Inflacioni është mbajtur 
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në nivelin 2-4 përqind që nga viti 2002. Privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe  

lehtësimi i politikës monetare kanë ndihmuar rritjen e kreditimit të sektorit privatë 

dhe nuk ka tregues të rëndësishëm të ndonjë mashtrimi të sistemit financiarë si 

rezultat i krizës financiare gjatë ekspozimit të ulët të Bankave të vendit tonë. Nuk ka 

tregues sinjifikativ të çdo mashtrimi direkt apo indirekt të sistemit financiarë si 

rezultat i krizës financiare duke qenë e dhënë hapja ndërkombëtare e bankave 

shqiptare. Rezervat ndërkombëtare nuk kanë rënë (17% e PBB-së ose katër muaj 

importe të të mirave dhe shërbimeve) si rezultat i një politike monetare të kontrolluar 

dhe regjimi fleksibël të kurseve të këmbimit. Me rikthimin e likuiditetit në tregjet 

ndërkombëtare të kapitalit, presim një ngadalësim të rritjes ekonomike në vitin 2010 

rreth një niveli 4 përqind me deficit të llogarisë korrente duke u rritur përsëri. Në 

vitin 2011, rritja ekonomike duhet përsëri të jetë rreth 6 përqind.

Figure 5. Rritja ekonomike dhe numri i studentëve gjatë 1992-2013

Burimi: Banka Botërore 2014

Së bashku me rrjedhën e përgjithshme të numrit të të regjistruarve në arsimin e lartë, 

disa studime referohen diplomave të veçanta, të tilla si shkenca dhe inxhinieria, të

cilat ndikojnë në rritjen ekonomike (Lall, 2000; Milne, 1999; Ramirez & Lee, 1995). 

Arsimi i lartë japoneze ka ruajtur një model në përbërje të regjistrimit me ndryshime 

të vogla gjatë 20 viteve që nga viti 1990.

Në rekrutimin e të diplomuarve në institucionet e arsimit të lartë, kompanitë kanë një 

tendencë për të "punësuar punonjësit e tyre nga të njëjtat universitete" (Marlow-

Ferguson, 2002b, f. 698). Arritja akademik ose diploma e të diplomuarve janë 
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faktorë të rëndësishëm dhe prioritarë. Kompanitë e konsiderojnë profesionalizmin e 

punonjësve të ardhshëm të lidhur me përvojën për shkak se ata e vënë theksin tek 

arsimimi dhe trajnimi i tyre (Arai, 1990;. Goodman et al, 2009). 

3.7. Arsimi si një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie

Pra le ta shohim lidhjen midis arsimimit dhe rritjes ekonomike si një lidhje e 

ndërsjellë. Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo 

sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre 

dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave shkon përpara 

shoqëria. Arsimi është edhe një nga fushat që jo vetëm i prin shoqërisë, por edhe 

ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve shoqërore. Fakti që sistemet e arsimimit 

janë në ndryshim të përhershëm, nuk tregon paqëndrueshmëri, përkundrazi, ato 

shërbejnë për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimit të shoqërisë. Ashtu siç ka 

ndodhur edhe në sistemin tonë shkollor, ndryshimet e shpeshta të bëra këto 20 vitet e 

fundit, kanë treguar se arsimi është munduar të përshtatet sa të mundë me ndryshimet 

sociale në vendin tonë, por edhe me ato globale. Këto ndryshime duke mos qenë 

shumë të studiuara dhe duke qenë se bëheshin në një terren pak të favorshëm për 

shkak të faktit se sistemi ynë arsimor vinte dhe nga një politizim i tejskajshëm, jo 

gjithmonë këto ndryshime kanë dhënë frytet e duhura dhe shpesh perceptuar 

eksperimente arsimore. Reformat e fundit në arsim dhe debatet që i kanë shoqëruar 

ato dëshmojnë për një rritje të ndërgjegjësimit të shoqërisë për problemet e arsimit 

dhe shkollës. Këto probleme duket se i përkasin gjithë shoqërisë dhe jo vetëm një 

pjesë të saj. Reformimi i arsimit tashmë ka prekur të gjithë sistemin arsimor, 

veçanërisht pjesën e arsimit të lartë. Duke qenë se intensiteti i reformave ka qenë i 

madh dhe koha e kryerjes së tyre relativisht e shkurtër, janë vënë re dhe po dalin në 

pah shumë problematika. Është e kuptueshme që vetëm me një reformim të tillë 

problemet nuk mund të zgjidheshin përnjëherë. Kështu dolën në pah problematikat, 

të cilat në disa raste nëse nuk trajtohen me seriozitetin e duhur mund të lënë pasoja të 

rënda në arsimimin e brezave. Reforma në arsim ka përfshirë legjislacionin, 
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kurrikulat, infrastrukturën, por ende nuk ka një reformë ose ende nuk është vënë në 

zbatim një reformim i burimeve njerëzore, pra një reformë në lidhje me mënyrën e 

rekrutimeve të mësuesve të rinj dhe trajnimit madje edhe inspektimit të punës së tyre. 

Arsimi55 i lartë nuk mund të shihet i veçuar nga ai parauniversitar. Nëse "prurjet" e 

studentëve në fakultete i përkasin një niveli të ulët arsimor (paçka notave që ato kanë 

marrë ndër vite) atëherë arsimi i lartë në fakultete do ta ketë shumë të vështirë të 

sjellë ndikimin e tij në individ të cilët kanë prapambetje nga nivelet e mëparshme 

arsimore. 

Ajo që arsimi i lartë kërkon më shumë nga ai parauniversitar është fakti që synimi 

dhe arritja kryesore e kurrikulës së re dhe reformës të sjellin ndryshim në 

konceptimin në arsim, pra të vënë në qendër nxënësin. Kjo kërkon pik së pari të 

kuptohet nga të gjithë mësuesit duke e demostruar atë në praktikë dhe jo duke e 

kuptuar në mënyrë sipërfaqësore. Të vendosësh nxënësin në qendër të mësimit nuk 

do të thotë të mjaftohesh duke përdorur disa teknika mësimdhënieje që në literaturën 

pedagogjike njihen si “teknika të të mësuarit me në qendër nxënësi”, por duhet të 

ndryshohet mendësia e mësimdhënies, duhet ndryshuar këndvështrimi. Mësimi dhe 

shkolla duhet t’i shërbejë nxënësit dhe nëse kjo nuk arrihet misioni mund të quhet i 

dështuar. Ende sot, ka mësues që e shohin nxënësin si objekt dhe jo si subjekt. 

Harrojnë se tek çdo individ ka një veçori të cilën sistemi arsimor dhe veçanërisht 

mësuesi duhet ta vërë në dukje. Mësuesit kryesisht të shkollave të mesme shohin tek 

nxënësit problemin dhe jo zgjidhjen e tij, duke i vënë në dukje nxënësit dobësitë e tij, 

por jo arritjet, mjafton të kujtojmë këtu se takimet me prindër ishin më shumë takime 

për problemet e nxënësit sesa për mënyrat e zgjidhjes së tyre. Ky këndvështrim, edhe 

pse nuk është keqdashës bëhet shkak për krijimin e situatave të pakëndshme në 

mësim dhe të kulturës së shkollës është një vend ku duhet të shmangim shpalosjen e 

gabimeve sesa të mundohemi të kuptojmë natyrën e problemit dhe aq më shumë 

akoma ta zgjidhim atë. Këtu fillon konflikti i vërtetë mësues-nxënës, i cili në arsimin 

e lartë merr formën pedagog-student duke e fokusuar këtë konflikt tek nota dhe jo tek 

                                                            
55Pritchett, L. (1996), Where Has All the Education Gone?, Policy Research Working Paper 1581, 
   Washington, D.C.: World Bank.
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mënyra e marrjes dhe transmetimit të dijes. Për ta shtjelluar më mirë këtë fokus do të 

ndaleshim në dy raste ekstremiste, një pedagog që nuk shpjegon, por që në fund 

studentët i vlerëson të gjithë me notën maksimale dhe një pedagog që shpjegon 

shumë mirë, por që në fund shumica e studentëve pretendojnë se janë vlerësuar nën 

nivelin e merituar. Studentët e vendeve të varfra do të "protestonin" ose do të 

reklamonin figurën e pedagogut të dytë dhe do të "përqafonin" figurën e pedagogut 

të parë. kjo shpjegon faktin që në sistemet arsimore të vendeve të varfra fokusi i 

arsimit nuk është të përgatitur e dijeve, por marrja e vlerësimeve sa më të larta në 

nota.

Vlerësimi kthehet kështu nga një mjet nxitës, pasqyrues i rezultateve, një mjet 

presioni psikologjik dhe burim konflikti. Shkolla nga një vend miqësor kthehet në 

makthin e shumë nxënësve dhe të rinjve, të cilët në vend që ta marrin arsimin si një 

mënyrë se si duhet të formojnë sjelljen e tyre në jetë, në shoqëri dhe më gjerë, 

fokusohen në faktin sesi mund t’ia hedhin sa më lehtë. Jo më kot ka një fenomen që i 

dallon vendet e lindjes me ato të perëndimit në lidhje me kopjen gjatë procesit të 

provimit. Në sistemet lindore kopja në provim është një fenomen më se i zakonshëm, 

ndërsa në lindje ndëshkohet, në perëndim ndëshkimi dhe gjykimi social dhe 

administrativ mbi kopjen arrin në nivelet maksimale, duke shpjeguar kështu dallimin 

primar midis lindjes dhe perëndimit. Përsa i përket fokusit të arsimit, në lindje fokusi 

në arsim është arritja e rezultateve të larta në nota paçka rrugës së arritjes së tyre, 

ndërsa në perëndim fokusi është rruga e arritjes së tyre. Ndikimi i shoqërisë dhe 

presioni i madh që bën shoqëria jonë për të nxitur arritjen e rezultateve ka bërë 

efektin e kundërt, duke mos rritur dëshirën dhe interesin për të mësuar, por duke 

rritur dëshirën për të patur një diplomë, kjo shpjegon edhe fenomeni e "shitjes" së 

diplomave nga shumë fakultete private, tashmë të mbyllura. 

Duke qenë se arsimi i larte është ndër sektorët shtetërorë të punësimit, duhet patur në 

fokus tri aktorët që “zhvillojnë” lojën, studenti, pedagogu dhe kurrikula/praktika 

shkollore. Një aspekt që lidhet me përgatitjen e pedagogëve ka të bëjë me studentët 

të cilët e zgjedhin këtë profesion. Universitetet duhet të krijojnë ura bashkëpunimi 

për t’u dhënë këtyre të rinjve aftësitë dhe shprehitë e nevojshme, pasi njohuritë dhe 
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dijet i marrin gjatë studimit. Të gjithë e dimë se sa e vështirë është të kalosh nga 

teoria që merret në shkolla në praktikën konkrete, në terren. Për këtë duhen praktika, 

të cilat nuk mungojnë në programet e studimit të universiteteve. Nëse një student 

fillon punë si pedagog ai nuk kalon në një program trajnimi sesi tu shpjegoj 

studentëve në mënyrë gjithnjë e më praktike, praktika mbi të gjitha i ka munguar vet 

kur ka qenë student. Studentët56 nuk mund të marrin në shkollë gjithë njohuritë që u 

duhen për të qenë profesionistë të mirë, aq më tepër kur duhet të bëjnë punën e 

transmetuesit të dijes dhe praktikës. Duhet që kjo punë ti besohet një stafi të 

specializuar dhe jo rastësisë, siç ndodh rëndom. Nëse do të ndaleshim në një 

profesion si ai i psikologut shkollor do shihnim se tregu ka një kërkesë në rritje për 

psikolog, që dinë të komunikojnë me fëmijët, mirëpo në fakultetin e shkencave 

sociale në 5 vite studime të lartë në asnjë moment studenti nuk bën praktikë dhe aq 

më keq akoma specializim, pasi profesioni i psikologut është në një familje me atë të 

mjekut, për pasojë si mundet "tregu" ti besojë aftësive të një psikologu shkollor. Janë 

pikërisht këto ish-student të cilët të papunë vendosin të ndjekin studimet e larta në 

një degë tjetër apo e gjejnë veten të punësuar në një pozicion të cilin ato e shpjegojnë 

me një fjali të shkurtër tek i pyet për punën që bëjnë: "Nuk punoj në profesion", kjo 

formë i ndihmon të mos ndihen aq keq sa do të ndiheshin nëse do ta deklaronin 

punën që bënin.

3.8. Problematika e mungesës së praktikës në fakultete

A është e saktë ideja se studentët e vendeve post komuniste fokusohen vetëm për të 

marrë një diplomë?

Në fakt nuk mund të themi për një ide nëse është ose e saktë, pasi në studimet e lartë 

nuk ka një lidhje matematikore që lidh përmes një ekuacioni linear fokusin e 

studentit me vendin e tij të origjinës, por mund të arsyetohet se në vendet post 

komuniste shumica e ndërmarrjeve shtetërore u privatizuan duke ia lënë në "dorë" 

                                                            
56 Rong, X.L. and T.J. Shi (2001), “Inequality in Chinese Education”, Journal of Contemporary China, Vol. 10, 
No. 26, pp. 107-124.
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privatit zgjedhjen midis punësimit të profesionistëve dhe atyre që nuk janë. Ky fakt 

bëri që të binte ndjeshëm rëndësia e praktikës në fakultete veçanërisht në fillimet e 

viteve '90.

Universitetet private duket se po investojnë më shumë në praktika mësimore apo 

edhe laboratorike, për t’i bërë studentët të aftë për t’i përballuar sfidat dhe 

konkurrencën e një tregu të ashpër, që gjithnjë e më shumë po globalizohet.

Sipas eksperiencës në vendin tonë ndodh që studentët që nisin një punë të bëjnë 

praktikë në firmën ku punësohen dhe jo të jenë praktikuar paraprakisht në fakultet, 

duke e kthyer kështu fakultetin në një situatë të ngjashme me kursin e makinës, ku 

një kursant ka zhvilluar pjesën teorike dhe jo atë praktike, por për të fituar një punë 

atij i kërkohet që të ngas makinën.

Ndaj edhe kur kompanitë janë në fazën e rekrutimit të punonjësve të rinj duket sikur 

ato nuk kanë paragjykime në afrimin e studentëve të diplomuar si në sistemin 

shtetëror arsimor, ashtu edhe në atë privat, por për kompanitë është më e 

rëndësishme mënyra sesi do bëhet seleksionimi në bazë të aftësive të tyre 

manaxhuese. Cdo57 kandidat, i cili paraqitet për një vend pune pranë kompanisë i 

nënshtrohet një intervistimi me gojë dhe nëse kjo fazë del me sukses atëherë 

kandidatit i ofrohet testimi në praktik, pra punë në kushtet e provës për një periudhë 

të caktuar kohore, e cila varion nga 3 deri në 6 muaj. Grupi58 i cili ngrihet për të 

intervistuar këto kandidatë mbledh informacionin e nevojshëm dhe gjykon nëse 

kandidati është ose jo i vlefshëm për vendin e punës, për të cilin po testohet. Në 

rastin e studentëve të cilët janë diplomuar në profilin financë, është departamenti i 

Financës, ai i cili bën vlerësimin, por në rast se ai i përket profilit juridik, atëherë

kompania i drejtohet studios ligjore të saj për të bërë këtë testim. Përgatitja, por edhe 

aftësitë personale të individit janë tiparet bazë të rekrutimit në punë të këtyre 

studentëve. Ai testohet për njohuritë edhe në fushën kompjuterike apo edhe në 

zotërimin e gjuhëve të huaja. Në çdo rast, kur individi kërkon një punë, do të jetë 

                                                            
57 Mincer, J. (1962), “On-the-Job Training: Costs, Returns, and Some Implications”, Journal of Political 
Economy, Vol. 70, No. 5, pp. 50-79.
58 Flasim për grup intervistimi në rastin e kompanive prestigjoze, sepse për kompanitë e vogla në përmasa 
përzgjedhjen e bën vet pronari/ia.
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tregu ai që do të tregojë sa i aftë është, por këtu qëndron edhe problemi, pasi tregu 

tregon si më të aftë atë që ka më shumë eksperiencë, kur të paturit e eksperiencës del 

më shumë çështje rastësie sesa përgatitje, nuk është studenti ai që refuzon të kryej një 

praktikë, por janë kushtet e ofruara në fakultetet tona ato që refuzojnë studentin të 

kryej një praktikë.

Studentët me rezultate më të ulta, madje shumë të ulta, kanë pranuar të punojnë në 

punë nga më të ndryshmet me arsyen e vetme: "të gjejmë një punë". Dashur pa 

dashur këto student e kanë marrë praktikën duke lëvizur nga njëra punë në tjetrën, 

për pasojë kjo shpjegon edhe faktin se pse në vendin tonë studentët me rezultate të 

dobëta i gjen shumë më tepër të punësuar dhe të kërkuar në treg sesa ato me rezultate 

ekselence. Studentët me rezultate ekselence nuk pranojnë të fillojnë një punë të 

çfarëdoshme, ato e ndjejnë veten me një status të caktuar dhe për pasojë kanë 

zhvilluar pritshmëri në lidhje me vendin e punës që do nisin duke e penguar kështu 

veten të marrin eksperienca në vende të ndryshme pune.

Madje edhe drejtuesit e kompanive janë më të predispozuar që të punësojnë student  

me jo ekselence sesa ato me rezultate ekselence, pasi këto të fundit i krijojnë ndjesinë 

e një investimi të gabuar. Kjo frikë shpjegohet me faktin që investimi në student të 

tillë bën që shumë shpejt këto student të kërkojnë një punë më të mirë pasi kanë 

fituar eksperiencën e një pune, duke e kthyer kështu trajnimin e punonjësve në një 

investim të humbur, paçka faktit që firmat duhet të pyesin veten se nëse trajnimi i 

personave rrezikon që ato më vonë të largohen në një punë më të mirë nga ajo në të 

cilën janë aktualisht, mostrajnimi i tyre është rrezik akoma më i madh për ecurinë 

ekonomike të firmës.

Është më mirë të punësosh një student që vjen nga një sistem edukimi privat apo 

shtetëror?

Biznesi shqiptar duket se nuk është i ekspozuar ndaj paragjykimeve të “markës” së 

universiteteve, në fakt nuk është e vërtet, pasi studentët e ardhur nga fakultetet 

private shihen si më të papërgatitur, por si privatët edhe shtetërorët sjellin një 

shqetësim të përbashkët atë të mungesës së praktikës në universitete. Biznesi vendas 



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 98

duket më i interesuar tek aftësitë që paraqet çdo kandidat i ardhur nga bankat e 

shkollës, te mënyra se si ai kalon testimet, por edhe tek ajo çka synon të ofroje 

studenti. Të qëndruarit në nivelin e parë, në atë që njihet si niveli teorik, për një 

student nuk do të thotë se dyert drejt një tregu të punës janë të sigurta. Megjithatë, 

kërkesa e biznesit shqiptar është që njohuritë e shkollave duhet t’i përgjigjen 

zhvillimit global të ekonomisë. Në këtë pikë jo çdo gjë në universitete shkon si 

duhet. Bizneset kanë konstatuar një fakt të rëndësishëm, që studentët mësojnë 

kryesisht teori dhe u mungon lidhja me praktikën, ndaj shpesh ata nuk janë të 

gatshëm të hidhen në tregun e punës. Pikërisht lidhja e teorisë me praktikën është ajo 

që duhet përmirësuar në universitetet tona. 

Bankat kanë përvetësuar një politikë “intership-i” ku fjala kyçe është pikërisht

punësimi i të rinjve. Aktualisht kjo politikë po funksionon për një punësim me kohë 

të pjesshme deri në 3 muaj. Banka nuk bën dallime në punësim, përsa i takon 

diplomimit të studentëve në sistemin privat apo shtetëror, madje as në faktin nëse ka 

mbaruar studimet për ekonomik apo jo, në radhën e të punësuarve gjen edhe të kenë 

mbaruar për shkenca sociale, gjuhë të huaj, dhe drejtime të tjera që nuk kanë lidhje 

me ekonomikun, fushë e cila nënkupton drejtimin e një banke. Mirëpo ekziston edhe 

një arsyetimi dytë, për bankat eksperienca bankare nuk është një kusht i 

domosdoshëm për punësimin e të rinjve, pasi ato janë të detyruar dhe e kanë në 

kulturën e organizatës bankare të bëjnë trajnimin e punonjësve. Banka nuk 

diskriminon asnjë punonjës të mundshëm, gjithë kërkesat vlerësohen në bazë të 

aftësisë, meritës, kualifikimeve personale dhe kritereve, që kanë lidhje me punën. Në 

shumicën e bankave intervista është një moment, në të cilin kandidatët vlerësohen 

për njohuritë e tyre, për mënyrën e komunikimit, por edhe për vizionin që kanë. Pjesa 

dërrmuese e të punësuarve në bankë vijnë nga bankat e shkollës. Ata i nënshtrohen 

një periudhe 6-mujore testimi, kohë e mjaftueshme kjo për të përcaktuar rendimentin 

e punonjësit, por edhe ecurinë e tij.

Bankat janë parë si mundësi për të krijuar një marrëveshje me universitetet që gjatë 

vitit të tretë, studentëve t’iu krijohen kushte për të kryer praktikën në ambientet 
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bankare dhe nëse ata do të rezultojnë të suksesshëm, do t’iu jepet mundësia për t’u 

trajnuar në vazhdimësi, por edhe për punësimin e tyre. 

3.8.1. Mospërshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht

Mospërshtatja59 e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht bën që tregu 

i punës të ketë probleme pasi i mungojnë individët e kualifikuar, kryesisht në sektorë 

që kanë nevojë për eksperienca të reja. Sipas drejtuesve të shumë kompanive, 

punësimi i të rinjve nuk përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shkolla në të 

cilën ato formohen, por nga aftësitë personale, nga aftësia për tu përshtatur më mirë 

me kërkesat e kompanisë në të cilën kërkojnë të punësohen. Kjo shpjegohet edhe si 

efekt i globalizimit, pasi kompanitë e huaja që ushtrojnë aktivitet jo në vendet e tyre 

kërkojnë individ fleksibël, të aftë për të kryer disa punë dhe për tiu përshtatur 

profileve të ndryshme që kërkohen. Studentët trajnohen në vendet e punës që duan të 

punësohen, por rëndësia më e madhe nuk i duhet dhënë vetëm trajnimeve, por edhe 

praktikave, të cilat duhet të bëhen pjesë efektive dhe serioze e auditorëve mësimorë 

në mënyrë që përgatitja akademike e studentit të jap kontribut real dhe të 

drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë së vendit. 

Universitetet që ofrojnë njohuri të përgjithshme, pa u ndalur në profilizimin e 

individit, sjellin si pasojë që nëse një student ka përfunduar studimet për farmaci dhe 

nuk gjen dot punë në profilin e farmacistit atëherë ai kollaj mund të punësohet në një 

sektor tjetër nëse i del mundësia. Nuk janë të rralla rastet kur agjentët e shitjeve, 

manaxherët, madje edhe asistentët e financierëve nuk janë "prurje" të fakulteteve 

ekonomike. Universitetet shqiptare kanë ende punë për të bërë, veçanërisht në 

informimin dhe edukimin e studentëve, si aktorë në tregun global.

Për të patur një universitet cilësor ndikojnë tri faktorë kryesorë:

I pari është personeli pedagogjik

Nuk janë vetëm studentët që duhet të trajnohen dhe praktikohen, por edhe profesorët 

dhe veçanërisht asistentët e tyre. Për të patur faktorin e parë cilësor duhet të 
                                                            
59 Chang, G.H. (2002), “The Cause and Cure of China’s Widening Income Disparity”, China Economic Review, 
Vol. 13, Issue 4, pp. 335-340.



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 100

investohet dhe është investuar në forma të ndryshme bashkëpunimi dhe binjakëzimi 

me universitetet Amerikane, Gjermane, Italiane, Angleze, Franceze, Greke dhe 

Sllovene në formën e shkëmbimit të stafit akademik dhe në modernizimin e 

kurikulave mësimore.

I dyti është prania studentëve "cilësore"

Le të definojmë termin "student cilësor" në mënyrë që të mos krijojmë idenë e 

paragjykimit mbi studentët. Nëse60 një gjimnazist do të ishte me prirje dhe dëshirë të 

fortë për të vazhduar studimet për arkitekturë nuk do të ishte një student "cilësor" në 

fakultetin e ekonomisë pasi predispozitat e tij për të marrë informacioneve nga dega 

e ekonomisë bien ndesh me dëshirën dhe përgatitjen shumëvjeçare që ka bërë për 

degën e arkitekturës.

Jo vetëm kaq, por një student "cilësor" është edhe ai i cili synon të marr dije më 

shumë sesa të marrë diplomë, të marr njohuri të lëndës që po lexon më shumë se sa 

të marr notë, të njihet me pikat e dobëta të vetes së tij dhe të mënyrës se si ai 

menaxhon procesin e të mësuarit. Numri i studentëve të ngelur në universitetet 

publike është shumë herë më i lartë se në universitetet private. Kjo vjen si rrjedhojë e 

kulturës së krijuar, ku universitetet private i shikojnë studentet si klientë potenciale. 

Gjithsesi të dyja sistemet kanë mangësitë e tyre.

I treti është trajnimi dhe praktikimi i studentëve

Sistemi privat ka mangësi në testimin rigoroz të studentëve, ndërsa sistemi publik 

kërkon një numër më të madh administrate, pedagogësh dhe një infrastrukturë më 

moderne për të përballuar sa më mirë numrin e madh të studenteve. Fakti që në 

shumë fakultete mësimi zhvillohet me dy turne tregon për mungesa të hapësirave 

fizike dhe të stafit të punës, gjë e cila e vështirëson më tej ndikimin pozitiv të arsimit 

të lartë në rritjen ekonomike.

                                                            
60 Hanushek, E.A. and L. Woessmann (2007), “The Role of School Improvement in Economic Development”, 
NBER Working Paper Series, Vol. ë12832, retrieved March 10th, 2012, from <http://ssrn.com/abstract=958484>.
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E përbashkët midis dy fakulteteve, private dhe shtetërore është marrëdhënia me 

tregun e punës.

Marrëveshjet61 e punësimit sezonal do të ndihmonin fuqishëm si në trajnimin e 

studentëve edhe në përgatitjen paraprake të tyre për tregun e punës, duke mos pritur 

vitin e fundit të fakultetit për të bërë këtë trajnim. 

Në bashkëpunim me projektet e Tempus-it, DAAD-it dhe USAID-it Fakulteti i 

Ekonomisë i Universitetit të Tiranës ka krijuar një rrjet bashkëpunimi me 

universitetet amerikane, angleze, gjermane, greke, italiane, franceze dhe polake. Këtu 

përmendim bashkëpunimin e ngushtë disa vjeçar me Universitetin e Nebraskës në 

Amerikë, me Universitetin e Bambergut në Gjermani dhe me Universitetin 

Maqedonia në Selanik të Greqisë, falë të cilëve është përmirësuar ndjeshëm 

programet mësimore të fakultetit dhe kanë ndihmuar në ndryshimet e ndjeshme të 

lëndëve mësimore. Rëndësia e këtyre bashkëpunimeve dhe projekteve është e 

padiskutueshme po të marrim në konsiderate që fakulteti vinte nga një sistem tjetër 

edukimi dhe ishte krejtësisht i pa familjarizuar me kushtet e ekonomisë së tregut. 

Ndihmesa që dhanë zbatimet e këtyre projekteve duhet të shihet nga këndvështrimi i 

dhënies së përvojës direkt për personelin akademik, si edhe nga procesi i fillimit të 

lidhjeve të qëndrueshme me universitetet perëndimore.

Le të shtrojmë disa pyetje dhe të japim shpjegimet përkatëse për secilën prej tyre: 

1. "Çfarë do ta motivonte një firmë të huaj për të ardhur në vendin tonë?"

Nëse62 kjo firmë informohet si fillim për ligjet ekonomike dhe mënyrën apo 

rigorozitetin e zbatimit të tyre. Më tej i duhet të informohet në lidhje me nivelin e 

arsimimit të që do t'i nevojitet asaj për të bashkëpunuar. Për cilën arsye mund ti 

duhet ky nivel arsimimi?

                                                            
61 Dasgupta, P. and M. Weale (1992), “On Measuring the Quality of Life”, World Development, Vol. 20, No. 1, 
pp. 119-131.
62 Mahendra, P. (2010), “Literacy and Economic Development”, retrieved June 7th, 2011, from 
<http://www.indiastat.com/article/13/Mahendra/fulltext.pdf>. 
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Personat e huaj që punojnë në këtë firmë vijnë nga një sistem i caktuar arsimor dhe 

nuk do të arrijnë të bashkëpunojnë frytshëm me individ të cilët kanë një nivel 

arsimor shumë të ulët sesa i tyre.

Pra arsimin po e shohim në këtë pikë si një nyje lidhëse midis investimeve të huaja 

dhe rritjes ekonomike.

2. "Çfarë do ta motivonte një firmë vendase që punësimin të mos e bënte mbi baza 

familjare, por mbi përgatitje të mirëfilltë të rekrutimeve të duhura?".

Shumë firma në vendin tonë nuk punësojnë përmes programeve rekrutuese, por 

përmes lidhjeve familjare. Kjo gjë shpjegohet përmes mosbesimit që firmat kanë në 

nivelin arsimor të punëkërkuesve, pra e shohin njëlloj të përgatitur si dikë që ka 

mbaruar studimet universitare, si dikë që është në studime e sipër. Ky konkluzion 

bazohet në një pyetësor të bërë me pronarët dhe drejtuesit e firmave të ndryshme, 

rezultatet e të cilit janë paraqitur në pjesën e studimeve në vendin tonë.

3. "Çfarë do ti motivonte studentët të ishim më të pranishëm gjatë orës së mësimit?"

Është shumë domethënës fakti që në Kinë në kopshtet më të shtrenjta të fëmijëve 

punësohen vajza që nuk janë me origjinë kineze dhe që flasin rrjedhshëm gjuhën 

"angleze". Një politikë e tillë niset nga dy parime bazë:

1. Edukatorët kinez63 edhe pse mund të dinë shumë mirë anglisht në një moment do 

ti duhet ti flasin fëmijës në gjuhën kineze, për pasojë nuk do arrijnë tja mësojnë si

duhet gjuhën "angleze". Ndërsa edukatorët që nuk dinë gjuhën kineze do jenë të 

detyruar t’i flasin fëmijës në gjuhën angleze, pra ky parim mbështetet në dyzimin e 

mësimdhënies.

2. Nëse kjo gjuhë mësohet në këtë moshë atëherë investimi për ta perfeksionuar atë 

në një moshë më të rritur do jetë shumë i vogël, ndërsa në rast të kundërt investimi 

mund të zgjasë gjithë jetën dhe të mos përfundojë suksesshëm. Parimi i dytë 

mbështetet në arsyetimin se eksperienca në një stad më të hershëm sjell fryte shumë 

                                                            
63 Cai, F., D. Wang and Y. Du (2002), “Regional Disparity and Economic Growth in China: The Impact of Labor 
Market Distortions”, China Economic Review, Vol. 13, Issues 2-3, pp. 197-212.
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më cilësore sesa eksperienca pikërisht në momentin kur ajo nevojitet të jetë e 

aplikuar.

Fakti që në auditorët e fakulteteve tona mungon prania e eksperiencës së bizneseve 

bën që shumë literatura të krijojnë domosdoshmërinë e të mësuarit disi përmendësh 

të tyre sesa të mësuarit në bazë logjike dhe eksperience.

Një mungesë e tillë nuk ka pse ti "faturohet" vetëm fakulteteve, ajo është pasojë e 

"zinxhirit' arsimor, duke filluar që me ciklin e ulët e deri tek ai parauniversitar.

Le të marrim një lëndë të caktuar si shembull, marketingun, nëse studentët do të 

dinin se gjatë orës së mësimit do jetë një drejtues marketingu i një firme që do të 

tregoj mbi mënyrat e suksesshme dhe të dështuara të politikave të marketingut që ai 

ka ndjekur, atëherë tek studentët do krijohet një lidhje e drejtpërdrejt shkak-pasojë 

dhe nuk do ekzistoj frika e harrimit të atij tregimi apo demonstrimi.

Këto firma shumë shpejt mund të kenë nevojë për burime njerëzore dhe gjejnë 

tashmë student të trajnuar gjatë viteve, duke kursyer një pjesë të konsiderueshme të 

trajnimit të tyre, por edhe duke mos qenë të motivuara (firmat) për të bërë lidhje 

familjare, pasi tashmë ka shumë persona të cilët janë trajnuar dhe konkurrojnë 

denjësisht me të patrajnuarit.

Arsimimi jo vetëm nxit më shumë mundësitë për punësim, por edhe i sjell këto 

mundësi me cilësi më të mirë. Punëtorët e trajnuar ose të kualifikuar janë shumë 

produktive dhe janë më "tërheqës" për investitorët e huaj.

Pra një vend që ka norma të larta arsimimi, do jetë më atraktiv për investitorët e huaj 

për të investuar. Qeveria do të jetë në gjendje të mbledh taksa nga këto investime të 

huaja dhe taksat e mbledhura mund të përdoret për të përmirësuar infrastrukturën, për 

më shumë shpenzime publike në përfitim të ekonomisë dhe këto të fundit do i 

motivojnë akoma më shumë investitorët për të investuar në vendin tonë. Më shumë 

flukse hyrëse të kapitalit vijnë nga ndërtimi i më shumë fabrikave dhe firmave dhe 

nga ana tjetër ato krijojnë më shumë mundësi punësimi. Një komb me një normë të 

ulët të papunësisë ka tendencë të rritet me shpejt. Këto investime të huaja do të 
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gjenerojë më shumë mundësi punësimi, duke sjellë rritjen ekonomike dhe uljen e 

shkallës së papunësisë.

"Nga ana tjetër, regjistrimi në universitet dhe kolegj ka gjithashtu një ndikim në 

zhvillimin ekonomik. Prindërit besojnë se pa një certifikatë, fëmija i tyre nuk do të 

jetë në gjendje për të gjetur një punë të mirë. Një punë me të ardhurat e duhura 

premton standartet më të mira për jetesën dhe nga ana tjetër, një person që do të jetë 

në gjendje të shpenzojnë më shumë për të mira dhe shërbime do të çojë në kërkesë 

më të lartë për produktet dhe shërbimet. Rritja e produktivitetit do të ndihmojë në një 

masë të madhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, sidomos në afat të gjatë". 

3.8.2. Kënaqësia që studentët marrin nga arsimi i lartë

Kënaqësia që studentët marrin nga arsimi i lartë varet nga një sërë faktorësh. 

Organizatat e shërbimeve64, duke përfshirë edhe ofruesit e arsimit të lartë, gjithnjë e 

më shumë e dinë se konsumatorët sot kanë më shumë alternativa për të zgjedhur dhe 

se në një masë të madhe kënaqësia e marrë nga shërbimi që ofrojnë këto organizata 

varet nga cilësia e shërbimit të ofruar. Në rastin e institucioneve të arsimit të lartë, 

vendimi merret në kohën kur studentët e ardhshëm 

regjistrohen ose presin përgjigjet se cilat kolegje do ti pranojnë, në kohën gjatë 

pushimit në mes semestra (kur studentët marrin vendime të transferohen nga një 

kolegj në tjetrin), ose në fund të programit të një semestri apo viti shkollor (kur ata 

mund të zgjedhin për të vazhduar ose jo arsimin e tyre në të njëjtin kolegj). Gjatë 

dekadës së fundit, një stuhi e hulumtimit në kënaqësinë e konsumatorit dhe shërbimit 

cilësor u fokusua në dallimet e cilësinë së perceptuar nga ana e studentëve për 

programet e ndryshme në të njëjtën kolegj të biznesit. Kënaqësia e marrjes së arsimit 

të lartë varet nga programi mësimor, stafi mësimor, dhe vendosja fizike. 

Në një treg konkurrues, ku fakultetet konkurrojnë për studentët, për kënaqësinë e 

studentit një diferencim të rëndësishëm e bën strategjia e marketingut. Kënaqësinë e 

studentit në masë të madhe varet nga shkalla me të cilën një shërbim i ofruar nga një 

                                                            
64 westbrook, R. A., and Oliver, R. L. (1981). “Developing better measures of consumer satisfaction: Some 
preliminary results”. In K. B. Monro@ (Ed.), Advances in consumer research (pp. 94–99). Ann Arbor, MI: 
Association for Consumer Research.
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fakultet plotëson ose tejkalon pritjet e tij. Duke matur kënaqësinë e studentit, 

fakultetet janë në gjendje për të marrë tregues se sa të suksesshëm janë ata në të 

vërtetë në ofrimin e shërbimeve arsimore në tregun e këtyre shërbimeve.

Kënaqësinë e studentit është një koncept abstrakt dhe mjaft i paqartë. Manifestimet e 

kënaqësisë ndryshojnë nga një person në tjetrin dhe nga një shërbim në një tjetër. 

Gjendja e të ashtuquajturit "kënaqësi" varet nga një numër i variablave psikologjike 

dhe fizike, dhe lidhet me sjellje të caktuara. Në mesin e variablave psikologjike, 

bindjet personale, qëndrimet dhe vlerësimet mund të ndikojë në kënaqësinë e 

studentit (Ajzen dhe Fishbein, 1980). Qëndrimet ndaj cilësisë së arsimit të lartë 

besohet se ndikohen nga kënaqësia individuale. Sipas Oliver (1981), kënaqësia e 

konsumatorit është relativisht e rastit dhe është konsum specifik, ndërsa qëndrimet 

janë relativisht të qëndrueshme. Së bashku në këtë linjë, Westbrook dhe Oliver 

(1981) argumentuan se kënaqësia65 është një vlerësim i tërësisë së situatës së blerjes 

në krahasim me pritjet, ndërsa qëndrimi është një simpati për një produkt ose 

shërbim që i mungon elementi i krahasimit. Prandaj, duket nga kjo perspektivë që 

niveli i kënaqësisë mund të ndryshoj në varësi të alternativave në dispozicion për 

konsumatorët.

Kënaqësia e studentit është përcaktuar si një përmbledhje vlerësuese e përvojës

direkt arsimore, në bazë të mospërputhjes në mes pritjeve paraprake dhe

performancës së perceptuar, pasi kalon nëpër ciklin arsimor. Sepse kënaqësia është 

një gjendje psikologjike, përpjekjet e matjes së saj shpesh bëhen me përjashtime. 

Megjithatë, pavarësisht nga kjo, janë propozuar një numër i madh i matjeve të 

kënaqësisë.

3.9. Aspektet e cilësisë në arsimin e lartë

Në ditët66 e sotme, arsimi i lartë është i fokusuar drejt konkurrencës tregtare të 

vendosur nga forcat ekonomike që rezultojnë nga zhvillimi i tregjeve të arsimit 

                                                            
65 Shem@ell, D.J., Yavas, U., and Bilgin, Z., Customer-Service Provider Relationship: An Empirical Test of a 
Model of Service Quality, Satisfaction and Relationship Oriented Outcome, International Journal of Service 
Industry Management, 9/1998, pp. 155-168.
66 Le@is, R. C. and Booms, B. H. (1983) The marketing aspects of service quality, in: L. Berry, G. Shostack and 
G. Upah (Eds.) Emerging perspectives on services marketing (Chicago, IL, American Marketing), 99–107.
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botërore dhe reduktimit të fondeve qeveritare. Kolegje dhe universitete janë detyruar 

të kërkojnë burime të tjera të financimit. Institucionet e arsimit të lartë janë të 

shqetësuar me të, jo vetëm me atë se ҁka përfaqësojnë aftësitë e të diplomuarve të 

tyre për vlerat e shoqërisë (Ginsberg, 1991), por edhe se si studentët e tyre ndihen në 

lidhje me përvojën e tyre arsimore. Këto perspektiva të reja tërheqin vëmendjen në 

proceset e menaxhimit brenda institucioneve arsimore si një alternativë ndaj fushave 

tradicionale të standardeve akademike. Ka një numër problemesh në zhvillimin e 

indikatorëve të performancës së lartë të arsimit. Një problem i tillë është se treguesit 

e performancës kanë tendencë për të bërë matjet e aktiviteteve në vend të matjes së 

vërtetë të cilësisë së shërbimit arsimor të nxënësve. Këta tregues të performancës 

mund të ketë të bëjnë me ofrimin e arsimit të lartë, por ata me siguri nuk arrijnë të 

masin cilësinë e arsimit të ofruar në asnjë mënyrë gjithëpërfshirëse (Berg, 2005).

Shumë institucione të arsimit të lartë kryejnë disa vlerësime të cilësisë së arsimit të 

ofruar për studentët, si dhe një vlerësim të kënaqësisë së studentëve. Megjithatë,

universitetet e ndryshme dhe departamentet e ndryshme akademike edhe brenda të 

njëjtit institucion përdorin pyetje të ndryshme për formuar një ide mbi mënyrën sesi 

studentët i vlerësojnë ato si universitete. Megjithë67 larminë e formave, përpjekja për 

ti dhënë nuanca kënaqësisë së studentëve mund të ndahet lirshëm në dy kategori të 

lidhura midis tyre: (a) vlerësimi i mësimdhënies dhe i të nxënit; (b) vlerësimi i

përvojës totale të studentëve. Fokusi i punës së hershme që universiteti ka bërë me 

studentin është në elementët determinant të një vlerësimi pozitiv apo negativ, sjellin 

një shprehje në lidhje me përshtypjen e parë: "Asnjëherë nuk kemi shansin e dytë të 

lëmë përshtypjen e parë". Kohët e fundit, është pranim gjerësisht se tërësia e përvojës

së studentëve me institucionin arsimor ofron një perspektivë më të dobishme për t'u 

marrë me kënaqësinë e studentëve në aspektin e marketingut.

Përpjekjet68 për të përcaktuar cilësinë në arsimin e lartë kanë rezultuar me një

shumëllojshmëri të të etiketimeve që i bashkëngjiten konceptit dhe me shpjegime të

                                                            
67 Elliott, K.M., Shin, D., Student Satisfaction; An Alternative Approach to Assessing this Important Concept, 
Journal of Higher Education Policy and Management, 24/2002, pp. 197-209.
68 Parasuraman, A., Berry, L.L., Zeithaml, V.A., SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer 
Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64/1988, pp. 12-40.
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ngjashme të konceptit. Aspektet e përbashkëta të cilësisë në arsimin e lartë janë rreth

efikasitetit, standardeve të larta, përsosmërisë, vlerave për para, arritjes së qëllimeve 

të studentit si edhe/ose fokusimi në mirëqenien "akademike" të studentit.

(Watty,2006)

Për vlerësimin e cilësisë së shërbimit siç perceptohet nga klientët, është hulumtuar 

gjerësisht. Një nga pionierët ishte Gronroos (1978, 1982) i cili njohu nevojën dhe 

dobinë e zhvillimit të masave të vlefshme dhe të dallueshme të cilësisë së shërbimit. 

Lewis dhe Booms (1983, f. 100) ishin gjithashtu ndër të parët që përcaktuan cilësinë 

e shërbimit si një "masë" se sa i mirë është niveli i shërbimit përballë pritshmërive të 

klientit. Disa sugjerojnë se cilësia rrjedh nga një krahasim i perceptimeve të 

performancës (pra arritjeve) me pritshmërinë paraprake (Parasuraman et al., 1988), 

ndërsa të tjerë thonë se ajo rrjedh nga një krahasim i performancës me standardet 

ideale (Cronin dhe Taylor, 1992) .

Kohët e fundit, Shemwell, Yavas dhe Bilgin (1998) kanë zhvilluar një model të 

lidhjes shkak-pasojë që përshkruan se si janë të lidhur midis tyre cilësia e shërbimit

dhe nivelet e kënaqësisë. Ky model përfshin masa të tilla si: minimizimi i ankesave, i 

lidhjes emocionale (angazhim emocional) dhe një preferencë në rritje për të vazhduar

marrëdhëniet me ofruesin e shërbimit. Në fushën e shërbimit, duhet të dallohet

kënaqësia nga cilësia, pasi cilësia është një qëndrim i përgjithshëm, ndërsa kënaqësia

është e lidhur me përvojat e ndryshme. 

Prandaj, menaxherët69 dhe akademikët në sektorin e arsimit të lartë duhet të 

identifikojnë dhe të masin lidhjen midis shfaqjeve të aspekteve specifike të cilësisë 

së shërbimit me kënaqësinë e konsumatorëve. Një klient i kënaqur do të rekomandojë 

atë shërbim për perspektivat e tjera dhe do të ketë një tendencë për të vazhduar 

marrëdhëniet me ofruesin e shërbimit arsimor.

                                                            
69 Bitner, M.J., Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and Employee Responses, 
Journal of Marketing, 54/1990, pp. 69-82.
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 Ka dallime70 në aspektin e kënaqësisë së studentëve nga një lëndë mësimore në 

një tjetër. Disa nga dallimet janë statistikisht të rëndësishme për të gjithë 

popullatën e nxënësve.

 Dallimet ekzistojnë në aspektin e kënaqësisë në mesin e specializimeve. 

Studentët më të kënaqur janë ato në Sistemet e Informacionit të Biznesit dhe të 

Marketingut. Më të pakënaqur janë ata në programin Shërbimeve Turistike.

 Një korrelacion i lartë dhe pozitiv shfaqet në mes vlerësimit të brendshëm dhe 

vlerësimit të jashtëm të programeve të cilësisë.

 Në kushtet e korrelacionit midis shfaqjes së kënaqësisë dhe pika të përgjithshëm 

të cilësisë, ka dallime. Disa nga përvojat e kënaqësisë mund të ketë ndikim më të 

madh në cilësinë e perceptuar tek disa individ dhe ndikim më të vogël tek disa të 

tjerë.

 Pikat kryesore të rëndësishme të kënaqësisë në përcaktimin e cilësisë së

perceptuar në përgjithësi ndryshojnë nëpër grupe të ndryshme të studentëve. 

Duke marrë parasysh të dy grupet e studentëve(student me rendiment të ulët 

akademik dhe ato me rendiment të lartë), vërehet se në studentët e rendimentit të 

lartë kishin si çështje thelbësore ato që lidheshin me bibliotekën, ndërsa ato të 

rendimentit të ulët vlerësonin çështje të tilla si vlerësimet e provimeve dhe

komunikimin me profesorët.

3.9.1. Lidhja mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit 

Dëshmi71 për lidhjen mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit është gjendja në 

Palestinë. 

Shumë njerëz në shoqërinë e sotme globale, duke përfshirë edhe shumë nga 

udhëheqësit më të shquar dhe akademikë, thonë se veprimtaria terroriste është 

rezultat i drejtpërdrejtë i injorancës dhe/ose varfërisë. Pra terrorizmi i ka rrënjët në 

varfëri dhe në mungesën e arsimimit. Kuptimi  i përbashkët i asaj se çfarë e motivon 

                                                            
70 Nyerere, J. (1971), “Poverty, Christianity and Revolution”, Ne@ Blackfriars, Vol. 52, pp. 484-495.
71 Evidence About The Link Betëeen Education, Poverty and Terrorism Among Palestinians Claude Berrebi 
Princeton University
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një terrorist të kryer një veprim terrorist është fakti se nuk ka asgjë për të humbur ose 

ka shumë pak për të humbur ndaj dhe angazhohen në aktivitete vet-shkatërruese. 

Terrorizmi është një fenomen i veçantë dhe duhet të studiohet si i tillë. Ai nuk është 

ende plotësisht i qartë në motivet e terroristëve, duke na shtyrë të bëjmë supozime në 

proceset e vendim-marrjes irracionale, dhe duke i quajtur të sëmurë mendor ato që 

kryejnë të tilla krime. Nuk duhen neglizhuar motivet e forta politike të kombinuara 

me perceptimet subjektiv të padrejtësisë, në fokus të studimit të terrorizmit nuk duhet 

të jenë vetëm faktorët ekonomikë që luajnë rol.

Për të studiuar të menduarit e terroristit, një pikënisje e mirë e studimit janë 

literaturat e përhapura mbi "krimet e urrejtjes", si një fenomen që shumë (p.sh., Neil 

J. Kressell, 1996 dhe Mark S. Hamm, 1998) e kanë konsideruar të lidhur ngushtë me 

terrorizmin. Përveç kësaj, të dhënat  e viteve 1987-1995 tregojnë se krimet e urrejtjes 

kundër zezakëve, hebrenjve, aziatikëve dhe homoseksualëve ishin pa lidhje me 

shkallën e papunësisë në qytetin72 e Nju York-ut. Duke përdorur të dhënat në lidhje 

me grupet e krimit të urrejtjes në Shtetet e Bashkuara, Philip Jefferson dhe Frederic 

L. Pryor (1999) kanë gjetur se në vitin 1997, probabiliteti i ekzistencës së grupeve të 

tilla, në një fushë të veçantë ishte i lidhur pozitivisht me një pjesë të popullsisë në atë 

zonë me të paktën një diplomë të shkollës së mesme. Marrëdhënia e anasjelltë midis 

krimeve të urrejtjes dhe varfërisë dhe/ose mungesës së arsimit nuk janë vetëm në 

SHBA, por edhe në shtete si Gjermania dhe se arsimimi dhe rroga mesatare e 

prodhimit janë të lidhura me dhunën ndaj të huajve.

Përveç punës me krimet e urrejtjes, një raport i prodhuar nga Divizioni i Kërkimeve 

Federale (1999) në lidhje me karakteristikat sociologjike të terroristëve në periudhën 

e Luftës së Ftohtë përfundon duke konkluduar se: "Terroristët në përgjithësi kanë më 

shumë se arsimim mesatare, dhe shumë pak terroristët perëndimor janë të paarsimuar 

ose analfabetë ... madje anëtarë të vjetër dhe udhëheqësit e organizatave terroriste 

ishin shpesh profesionistë të tilla si mjek, bankier, avokat, inxhinier, gazetar, 

profesor universiteti".

                                                            
72 Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. Ne@ York: Anchor Books, p.27
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Prirjet terroriste nuk duhet të kufizohen nga kufijtë kombëtarë, siç shihet nga Charles 

Russell dhe Bowman Miller (1983), të cilët përpiqen të nxjerrin një profil sociologjik 

të terroristit moderne urbane bazuar në një përmbledhje dhe analizë të më shumë se 

350 terroristë individual nga Argjentina, Brazili, Gjermania, Irani, Irlanda, Italia, 

Japonia, Palestina, Spanja, Turqia dhe grupet terroriste aktive gjatë 1966-1976 nga 

Uruguaj. Ata gjetën se "... afërsisht dy të tretat e këtyre terroristëve të identifikuar 

janë persona me disa trajnime universitare, të diplomuar me diplomë universitare ose 

pasuniversitare". 

Por shumë terrorist ishin të klasës së mesme dhe më shumë se gjysma e tyre ishin 

refugjatë duke na sjellë dyshimin në intuitë se varfëria dhe injoranca janë shkaqet e 

terrorizmit. 

Për më tepër, në qoftë se terrorizmi është konsideruar si një formë ekstreme e

aktivizmit politik, marrëdhëniet e anasjelltë të varfërisë dhe injorancës nuk na

befasojnë. Daniel Lerner ka sugjeruar në vitin 1958 pas një studimi të aktivizimit

politik në Lindjen e Mesme, se të dhënat shmangin supozimin konvencional se

ekstremistët janë thjesht njerëz që nuk kanë dije dhe janë të varfër, ata janë njerëz që 

duan zakonet. Përkundrejt dëshmive për të kundërtën, vazhdon besimi se zakonisht

varfëria e individëve dhe shoqërisë si edhe injoranca janë faktorët kryesorë që 

kontribuojnë në ekzistencën e terrorizmit. Që nga ngjarjet tragjike të 11 shtatorit

2001, shumë vëzhgues të shquar, duke përfshirë zyrtarët73 të SHBA-së, kanë bërë 

thirrje për rritjen e ndihmës financiare dhe ndihmës arsimore për t'i dhënë fund

terrorizmit duke eliminuar ato që besohet se janë shkaqet kryesore të tij.

Pra duhet të luftojmë kundër varfërisë, sepse ajo është shpresa që mban gjallë 

terrorin. Varfëria dhe mungesa e arsimit krijojnë kushtet që terroristët ti kthejnë në 

avantazhin e tyre.

Injoranca dhe varfëria janë miqtë më të mëdha terrorist, sepse injoranti dhe  i varfëri 

janë pre e lehtë për teoritë e konspiracionit dhe vizionet njëmijtë fetare që janë 

                                                            
73 #ilgoren, Jodi. “After the Attacks: The Hijackers; A Terrorist Profile Emerges That Confounds the Experts.” 
Neë York Times. Saturday, September 15, 2001, late ed.: A2.
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30710F7345C0C768DDDA00894D9404482
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element kryesor i fanatikëve islamik. Në të kundërt, pasi njerëzit do bëhen gjithnjë e 

më të arsimuar dhe më të begatë, ato do të tentojnë të kundërshtojnë sundimin 

arbitrar dhe teokratik të premtuar nga terroristët si një kërcënim për prosperitetin dhe 

lirinë e tyre.

Ekziston74 nevoja për hulumtime të kujdesshme që të shqyrtojnë marrëdhëniet në 

mes të varfërve, arsimit, dhe terrorizmit në mënyrë që kjo marrëdhënie të bëhet më e 

qartë. Bazat për hulumtime të tilla filluan me një punim të kryer nga Krueger dhe 

JITKA Maleckova (2002), të cilët hetuan lidhjen midis varfërisë, arsimimit të ulët 

dhe pjesëmarrjes në veprimtari terroriste. Duke përdorur të dhënat biografike të 129 

anëtarëve të Hizbollah të vrarë në veprimet paraushtarake në fund të viteve '80 dhe 

në fillimet e viteve '90, ata zbuluan se të paturit e një standardi jetese mbi kufirin e 

varfërisë dhe të një edukimi të mesëm shkollor ose edhe të lartë janë të lidhura 

pozitivisht me pjesëmarrjen në Hizbollah. Studimi i tyre në mënyrë të qartë vë në 

dyshim dobinë e supozuar të varfërisë ose/dhe të arritjeve arsimore për të investuar si 

një mjet pro terrorizmit. Është e rëndësishme të provohet nëse rezultatet e tilla ishin 

specifike për Hizbollah-Liban, apo ato mund të përgjithësohen edhe për grupe të tjera 

terroriste dhe për periudha të tjera kohore. 

Në qoftë se ka një lidhje midis nivelit të të ardhurave, arsimit dhe pjesëmarrjes në 

veprimtari terroriste, atëherë ajo lidhje është ose shumë e dobët ose në drejtim të 

kundërt të asaj që në mënyrë intuitive mund të pritet. Pasi nuk ka asnjë arsye për të 

besuar se me rritjen e viteve të shkollimit apo me ngritjen e nivelit të të ardhurave të 

individëve, apo me modifikimin e përmbajtjes arsimore dhe me monitorimin (ose të 

paktën me kufizimin) e ndonjë të ardhure shtesë do të ulet trendi drejt terrorizmit, ose 

do të ulet niveli i  terrorit. Rëndësia e përdorimit të arsimit për të luftuar terrorin nuk 

duhet lënë në hije, në dritën e këtyre të dhënave zhgënjyese, të cilat tregojnë se me 

rritjen e regjistrimeve në shkollat e larta dhe me arritjen e gradave të lartë në vetvete 

nuk do të zvogëlohet probabiliteti i pjesëmarrjes në veprimtari terroriste dhe ndoshta 

                                                            
74 Congress, House of Representatives, Committee on Foreign Relations, Recommendations for U.S. Foreign
Assistance to Africa: Hearing before Subcommittee on Africa before the Committee on Foreign Affairs, 103rd
Congress, 1st Session, 12 May 1993, p.91.
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edhe do të rritet kjo pjesëmarrja. Hartuesit75 e politikave, kur duke u përpjekur për të 

zvogëluar terrorizmit nëpërmjet arsimimit ose rritjes së të ardhurave, nuk duhet të 

përqendrohen në sasinë e arsimimit, por në përmbajtjen e arsimimit, duke ndryshuar 

thelbin e asaj që transmetohet përmes procesit të mësimdhënies kur është e 

nevojshme në mënyrë që të krijohen stimulime pozitive drejt demokracisë, paqes dhe 

bashkëjetesës. 

Krimineli76 më i rrezikshëm mund të jetë njeriu i talentuar me arsye, por me asnjë 

moral. Ai është përdorues i mjeteve edukative për të ngjallur terrorizmin. Shembuj të 

tillë mund të shihet nga fragmente e librave të shkollave të sistemit arsimor zyrtare të 

Autoritetit Palestinez. Mjetet arsimore janë përdorur për të edukuar terrorizmin në 

mesin e të rinjve palestinez. Përveç kësaj, një pjesë e madhe e arsimimit është 

formuar ose të paktën ka gjetur ndikim që në shtëpi. Ndërsa shkolla vetëm mund të 

bëjë aq sa për të vënë përmbajtjen në një strukturë tashmë të formuar, kjo strukturë 

shpesh ka tendencë të jetë në mbështetje të veprimtarive terroriste dhe ta gjej 

lehtësisht të ligjshme këtë veprimtari. 

Në mënyrë të ngjashme, prosperiteti ekonomik nuk do të eliminojë terrorizmin në 

vetvete. Nëse individët nuk kanë kufizime në atë që ata mund ose nuk mund të bëjnë 

me të ardhurat e tyre në rritje, ata mund ta përdorin atë për të blerë më shumë dhe të 

përmirësuar armët dhe për të rritur aktivitetet e tyre terroriste. Madje madje shumë 

akte terroriste të tilla si sulmet vetëvrasëse duket se ndjekin parimin për ti bërë gjërat 

më mirë, pra kërkojnë përmirësime dhe jo përkeqësimeve të kushteve ekonomike. 

3.10. Arsimi profesional dhe ndikimi i tij në punësim

Në Mesjetë dhe në fillimet e kohërave moderne kualifikimi profesional ishte shumë i 

ngjashëm kudo në Evropë. Të rinjtë mësonin kryesisht pranë një mjeshtri një zanat 

dhe pastaj shkonin për të mësuar më shumë në punishte të tjera, jo rrallë në të gjithë 

                                                            
75 Federal Bureau of Investigation. “Thirty Years of Terror: A Retrospective Edition.” Terrorism in the United 
States 1999. p. i. http://@@@.fbi.gov/publications/terror/terror99.pdf
76 The U.S. government has employed this definition of terrorism for statistical and analytical purposes since 1983.
http://@@@.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/2419.htm
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Evropën. Në Gjermani rreth vitit 1870 u fut shkolla profesionale, e cila krahas 

kualifikimit në praktikë përcillte bazat teorike dhe njohuri të përgjithshme të lidhura 

me profesionin. Kështu ka mbetur deri sot. Të rinjtë kanë një kontratë kualifikimi me 

një sipërmarrje, e cila megjithatë duhet t’u japë kohë të lirë për ndjekjen e shkollës 

profesionale.

Në pjesën më të madhe të vendeve të tjera evropiane kualifikimi profesional gjithnjë 

e më shumë u transferua në bankat e shkollës ose një mori e orientimit akademik. 

Vetëm pas përfundimit të një shkolle profesionale apo shkolle të lartë politeknike, të 

rinjtë mund të kërkojnë një sipërmarrje si punëdhënës. Para kësaj, përvoja në jetën e 

punës mund të fitohet vetëm përmes praktikave. Ndërkohë që të rinjtë gjermanë pas 

periudhës së kualifikimit shpesh punësohen nga sipërmarrja ku kanë kryer 

kualifikimin, në vende të tjera pas përfundimit të kualifikimit profesional jo rrallë ata 

janë të papunë.

Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe pozitive midis nivelit arsimor, aftësive të 

individëve dhe rezultateve të tregut të punës. Ky raport njihet në Shqipëri dhe 

pasqyrohet në reformat e larmishme që kanë përfshirë arsimin fillor/bazë e të mesëm, 

të nisura në dhjetëvjeçarin e fundit. Këto reforma përfshijnë reformat e kurrikulave, 

trajnimin e mësuesve, shpërndarjen më të barabartë të burimeve mes rajoneve, 

përmirësimin e kushteve mësimore (klasa me më pak nxënës dhe më pak nevojë për 

shumë turne në shkollë), rritjen e pagës mesatare të mësuesve si edhe rishikimin e 

përmbajtjes dhe administrimin e provimeve në përfundim të arsimit të mesëm.

Le të shtrojmë një pyetje të thjeshtë: Si mund ta kuptojmë lidhjen mes arsimit 

profesional dhe rritjes së qëndrueshme të ekonomisë?

Edhe shërbimet e vogla, dhe ndërmarrjet artizanale janë nën presion për të ofruar 

produkte me një cilësi të pranueshme. Sidomos në kompanitë e vogla, aftësitë dhe 

kompetencat e stafit kanë një rëndësi shumë të madhe. Nëse një klient është duke 

kërkuar për shembull një elektricist ai pret që ai të ketë kualifikim të lartë, të jetë 

kompetent dhe t'i japë këshilla për zgjidhje opsionale, ai duhet të jetë i informuar për 

teknologji të reja në dispozicion, duhet të ndjekë sigurinë dhe rregulloret mjedisore 
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dhe të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë profesionale. Sa më shumë që 

Shqipëria të lidhet me ekonominë evropiane, aq më shumë të gjitha kompanitë duhet 

të ndjekin kriteret e përcaktuara sidomos lidhur me cilësinë e ofruar të shërbimeve 

dhe produkteve, p.sh. eksportet shqiptare do të jenë të suksesshme vetëm nëse 

standardet përkatëse janë plotësuar. Kjo mund të realizohet vetëm me anë të punës së 

kualifikuar dhe me staf të certifikuar. Arsimi dhe formimi profesional është çelësi për 

të krijuar kompani të suksesshme dhe konkurruese me potencial për t'u rritur dhe për

t’u zgjeruar në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare. Sidomos në kohët e vështira 

ekonomike kompanitë me një forcë të kualifikuar pune mund të gjejnë rrugët e 

duhura për t'iu përgjigjur situatave ekonomikisht sfiduese. Sidomos për një vend me 

të ardhura mesatare si Shqipëria, një sektor i fortë i formimit profesional do të krijojë 

avantazhe krahasuese për mjedisin e biznesit, që mund të jetë bazë për zhvillimin e 

një sektori ekonomik me të ardhme lidhur me krijimin e vendeve të reja të punës në 

një numër të konsiderueshëm.

Një sistem dual i arsimimit profesional, ku teoria dhe praktika mësohen të 

kombinuara përgjatë gjithë procesit të arsimimit, ashtu si prej kohësh zbatohet në 

mënyrë shumë të suksesshme në Gjermani e disa vende të tjera perëndimore, 

mungon në Shqipëri. DIHA, Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, 

ka bërë një anketim, në mënyrë që të mbledhë opinionet e bizneseve që veprojnë në 

Shqipëri, lidhur me kërkesën dhe ofertën për arsim profesional në Shqipëri.

Rimëkëmbja e arsimit profesional ka filluar në mënyrë shumë të ndjeshme pasi ne po 

prekim nivelin 40 për qind më shumë të nxënësve të regjistruar në arsimin 

profesional, çka është një tregues që flet vetë se sa e drejtë është zgjedhja që kemi 

bërë. Numri i përgjithshëm i nxënësve që sot regjistrohen në arsimin profesional 

është një rekord që nuk arrihet që nga vitit 1994

Po sipas burimeve të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë gjatë tremujorit të 

dytë të 2014-ës rreth 63% e atyre që ndoqën një shkollë profesionale arritën të gjejnë 

më lehtë punë në krahasim me ata që preferuan arsimimin e përgjithshëm. Kjo do të 

thotë mundësitë e punësimit për ata që mbarojnë një shkollë profesionale me ata që 

mbarojnë shkollën e lartë, janë thuajse të njëjta. Ndërkohë, për ata që mbarojnë 
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gjimnazin e përgjithshëm mundësitë zbresin në 40 për qind. Pra, ai që ka mbaruar një 

shkollë profesionale është më i punësueshëm se ai me gjimnaz të përgjithshëm. Sipas 

modelit dual gjerman, i cili po zbatohet në shkollat tona profesionale, nxënësit do ta 

kalojnë 1/3 e mësimit të tyre duke bërë praktikën në bizneset e fushës ku studiojnë.

Gjermania ka papunësinë më të ulët tek të rinjtë në Evropë. Një nga arsyet është 

sistemi dual i arsimit profesional. 

3.10.1. Sfidat e arsimit profesional

Statistikat e tregut të punës tregojnë se thuajse gjysma e ofertave për punësim vijnë 

nga degë si ndërtimi, termohidraulika dhe mekanika, të cilat i ofron kjo shkollë. Për 

këtë arsye, këtë vit shumë nxënës që kanë zgjedhur arsimin profesional kanë 

përfituar bursë të plotë nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Detyra e parë 

e Bordit është të kujdeset që çdo nxënës të ketë mundësi të kryejë praktikën pranë 

bizneseve. Do të vazhdojë bashkëpunimi me qeveritë zvicerane, austriake dhe 

gjermane për arsimin profesional, në mënyrë që të sigurohemi që të kemi shkolla 

elitare, të cilat në të ardhmen do të prodhojnë sipërmarrësit e rinj.

Në arsimin e lartë fokusi ka qenë tek zbatimi i procesit të Bolonjës, rritja e numrit të 

studentëve që ndjekin arsimin e lartë dhe paraqitja e programeve të ciklit të shkurtër, 

programet para-diplomave në universitetet rajonale. Format e arsimit në institucionet 

arsimore në Shqipëri janë arsimim me kohë të plotë, arsimim me kohë të pjesshme 

dhe arsimim në distancë. Që në vitin 2008, arsimi bazë me kohë të plotë është i 

detyrueshëm për të gjithë fëmijët që janë shtetas shqiptarë me banim në vend nga 

mosha 6 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Ai përbëhet nga 9 vite arsim bazë, prej të 

cilave Arsimi Fillor përbëhet nga 5 klasë dhe Arsimi i Mesëm i Ulët nga 4 klasë. 

Nxënësit që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe nuk e kanë përfunduar arsimin bazë 

me kohë të plotë, kanë të drejtë të regjistrohen në shkollat e arsimit bazë me kohë të 

pjesshme.

Llojet e Arsimit të Mesëm të Lartë janë (i) gjimnazi (arsimi i mesëm i përgjithshëm)

(ii) arsimi i mesëm profesional, dhe (iii) Arsimin e mesëm të orientuar (shkollat 

artistike, sportive, të gjuhëve të huaja dhe pedagogjike).
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Që nga viti 2009-2010, arsimi profesional funksionon në tre nivele duke i ofruar 

nxënësve formim të përgjithshëm dhe profesional (teorik dhe praktik), si dhe 

përgatitur për punë dhe arsimim të mëtejshëm. Programet dyvjeçare në nivelin e parë 

synojnë formimin e punëtorëve gjysmë të aftësuar. Nxënësit e suksesshëm marrin 

certifikatën bazë të formimit profesional dhe mund të hyjnë në tregun e punës, ose të 

vazhdojnë studimet e tyre në nivelin pasardhës. Në nivelin e II-të, njëvjeçar, 

përgatiten teknikë dhe nxënësit pajisen me certifikatë të formimit profesional. Niveli 

i III-të, që zgjat edhe një vit mësimor, u hap rrugën nxënësve për arsimin e lartë. Në 

fund të këtij niveli nxënësit japin provimin e praktikës profesionale dhe atë të 

Maturës Shtetërore.

Sistemi arsimor tretësor në Shqipëri është përafruar me Deklaratën e Bolonjës dhe 

përmban një diplomë bachelor trevjeçare, të ndjekur nga Master 1-2 vjeçare dhe tre 

vjet studime për doktoraturë. Në vitin 2014, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka 

ndërmarrë një reformë gjithëpërfshirëse në sektorin e arsimit të lartë duke nisur me 

vlerësimin e universiteteve dhe rishikimin e kuadrit ligjor.

Gjatë viteve të fundit ka patur përparim në rritjen e arritjeve arsimore të popullsisë. 

Shkalla e aftësisë për shkrim e këndim tek të rriturit e moshës 15-vjeçare dhe me sipër 

është rreth 96 për qind dhe në radhët e të rinjve nga 15 deri 24 vjeç kjo shkallë kap 

masën 99 për qind (shifër e shpërndarë në mënyrë të barabartë midis gjinive). 

Megjithatë, shkalla e analfabetizmit funksional të të rinjve raportohet të jetë 57 për qind.

Të diplomuarit nga shkollat profesionale janë shumë më të paktë në numër, ndër ta 

janë diplomuar 4 322 nxënës, nga të cilët 1 174 ishin femra. Prirjet e përgjithshme 

tregojnë se diplomimi nga arsimi i mesëm ka patur rritje të vazhdueshme, duke 

shkuar nga 31 122 nxënës gjatë vitit shkollor 2007-2008 te një numër dukshëm i 

shtuar me 14 777 nxënës në vitin shkollor 2012-2013. Pothuaj gjysma e këtyre të 

diplomuarve janë femra. E njëjta prirje vërehet tek shkollat e përgjithshme, ku 

nxënësit e diplomuar kanë shkuar nga një shifër prej 26 255 gjatë vitit shkollor 2007-

2008 te një numër i shtuar me 15 322 nxënës gjatë vitit shkollor 2012-2013.
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Arsimi profesional ka patur një prirje në rënie deri në vitin shkollor 2011-2012. 

Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin profesional pësoi rënie gjatë periudhës 

2006-2010 me rreth 30 për qind, për të rifituar më pas ngritje graduale. Kështu, gjatë 

vitit shkollor 2012-2013 u vu re edhe numri më i lartë i regjistrimeve (8996 nxënës). 

Rënia vit pas viti e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parësor dhe dytësor 

Pavarësisht nga faktorët demografikë (numri i nxënësve që ndjekin arsimin bazë dhe 

atë të mesëm u ul me afërsisht 10 për qind në periudhën 2001-2010), sistemi i arsimit 

profesional ka patur një rritje të aftësisë tërheqëse të këtij drejtimi arsimor në radhët 

e nxënësve dhe të familjeve të tyre. Kështu, të diplomuarit nga arsimi profesional 

gjatë vitit shkollor 2012-2013 ishin 4 322 krahasuar me 2 844, në vitin e mëparshëm, 

ku femrat e diplomuara kanë një numër në rritje.

Megjithatë, të diplomuarit77 nga shkollat profesionale janë ende kryesisht meshkuj. 

Arsyet pas këtij fenomeni gjinor janë të ndryshme. Përsa i përket ofertës, faktorët që 

nuk i nxisin vajzat (dhe prindërit e tyre) për të zgjedhur arsimin profesional kanë të 

bëjnë me stereotipin thellësisht gjinor të profleve dhe kurseve, vendndodhjen e 

shkollave profesionale, mungesën e transportit, konviktet e pasigurta dhe klimën e 

përgjithshme sociale në shkollat e profesionale. Përsa i përket kërkesës, formimi 

profesional u mundëson djemve arritjen e pritshmërive të tyre të përgjithshme për të 

ftuar disa të ardhura dhe për të hyrë në tregun e punës në një moshë relativisht më të 

re. Një gjë e tillë çon drejt arritjeve më të ulëta arsimore.

3.10.2. Kemi rritje të vendeve të punës apo formalizim të atyre ekzistuese?

Rritja e vendeve të punës nuk matet me anë të anketës së forcave të punës. Ky 

informacion mund të merret vetëm nga ndërmarrjet. Informacioni që marrim nga 

burimet administrative për numrin e të punësuarve në ndërmarrjet që deklarojnë në 

DPT vjen i përmbledhur në një numër total dhe jo i ndarë sipas aktiviteteve 

ekonomike. Për të bërë një ndarje të pjesës së të punësuarve për herë të parë apo të 

deklaruar për herë të parë nga ndërmarrja do të na duhej të kishim të gjithë stokun e 

                                                            
77 UNICEF, “Statistikat sipas vendeve”
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ndërmarrjeve për çdo muaj të vitit. Nga Anketa e Forcave të Punës theksojmë dhe një 

herë që INSTAT mat punësimin e shprehur në të punësuar dhe jo në vende pune.

Sektorët që po udhëheqin rritjen e vendeve të punës:

 Përpunimi i produkteve ushqimore

 Prodhimi i pijeve

 Përpunimi i tekstileve dhe i lëkurës

 Prodhimi i letrës

 Tregtia me shumicë e pakicë

 Akomodimi dhe shërbimi ushqimor

 Transporti

Sikurse jemi në kushtet e 5 reformave të modelit social, 

 reforma e pensioneve, 

 reforma e tregut të punës, 

 reforma e arsimit profesional, 

 reforma e pagesës sociale dhe reforma në çështjen e të përndjekurve politikë.

Për herë të parë Shqipëria është pjesë e Bordit të Guvernatorit të Organizatës 

Botërore të Punës. Këshilli i Punës luajti rol vendimtar në ndërmarrjen e këtyre 

reformave. Sipas78 Anketës së Forcave të Punës, numri i personave të papunë të 

moshës 15-64 vjeç është 227.407 persona. Në tremujorin e katërt të vitit 2014, bën të 

ditur INSTAT, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç 

është 63,6%.

                                                            
78 http://infopasqyra.com/instat-shkalla-e-punesimit-me-e-larte-per-personat-me-arsim-profesional/neës/lajmi/
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Figura 6: Shkalla e punësimit Meshkuj dhe Femra

Burimi: INSTAT

Për femrat shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 54,1% dhe për meshkujt 

73,5%. Krahasuar me tremujorin pararendës, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës 

ka një rritje të lehtë prej 0,2 pikë përqindje. Ky tregues është rritur për femrat me 1,1 

pikë përqindje dhe ka rënë me 0,7 pikë përqindje për meshkujt.

Gjatë tremujorit të katërt 2014, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e 

moshës 15-29 vjeç është 44,2%. Shkalla e punësimit të të rinjve është 29,2%. Shkalla 

e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 30-64 vjeç është 74,0 %. Shkalla e 

punësimit për këtë grup-moshë është 64,5 %. Gjatë tremujorit të katërt 2014, 41,8 % 

e të punësuarve janë të angazhuar në sektorin e bujqësisë dhe 22,5 % e të punësuarve 

punojnë në sektorin e shërbimeve të tregut (tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i 

automobilave; hotelet dhe restorantet; transportet, magazinimi dhe komunikacioni, 

ndërmjetësimi monetar dhe financiar; pasuritë e patundshme).

Punësimi në sektorin e shërbimeve jo të tregut (administrimi publik dhe i mbrojtjes; 

sigurimi shoqëror i detyruar; arsimi; shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; 

aktivitete të tjera të shërbimit kolektiv; social dhe individual; shërbime në shtëpi; 

aktivitete të organizmave ndërkombëtare) përbën 17,1 % të punësimit total. Të 

punësuarit në industrinë përpunuese përbëjnë 9,3 % të të punësuarve gjithsej.
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Figura 7: Punëkërkuesit me arsim të lartë

Burimi: INSTAT 2014

Ritmi i rritjes së punësimit sipas sektorëve nga tremujori i tretë në tremujorin e katërt 

2014 është 9% në industrinë përpunuese dhe 1,6% në ndërtim. Pati rënie të numrit të 

të punësuarve në aktivitetet bujqësore prej 3,1% dhe në industrinë nxjerrëse, 

energjisë dhe ujit prej 4,3%. Në terma vjetorë, punësimi u rrit me 8,5% (krahasuar 

me tremujorin e katërt të vitit 2013). Industria përpunuese, aktivitetet e shërbimeve të 

tregut dhe sektori i ndërtimit patën rritjen më të madhe të të punësuarve me 

përkatësisht 27,4%, 14,8% dhe 14,6%. Gjatë tremujorit të katërt 2014, pesha që zënë 

në punësimin total të punësuarit me pagë është 42,3%. Të vetë-punësuarit 

(punëdhënës ose të vetë-punësuar pa të punësuar të tjerë me pagë) përbëjnë 27,5% të 

të punësuarve në tërësi, ndërsa punëtorët pa pagesë të familjes përbëjnë 30,2% të 

punësimit total.

Shkalla e punësimit (grup-mosha 15-64 vjeç) është më e lartë për të punësuarit me 

arsim profesional (65,5%), pasuar nga ata me arsim të lartë (64,9%). Të dhënat 

tregojnë se përqindja e të punësuarve me pagë është më e lartë për personat me arsim 

të lartë dhe e kundërta vërehet tek të punësuarit me arsim 8/9 vjeçar ku mbizotërojnë 

punëtorët pa pagesë të familjes. Po të analizojmë të punësuarit me arsim të mesëm, 

shkalla e punësimit është më e lartë për personat me arsim të mesëm profesional 
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krahasuar me personat që kanë kryer shkollën e mesme të përgjithshme, përkatësisht 

65,5 dhe 45,5%.

Një në pesë të punësuar të grup-moshës 15-64 vjeç me arsim 8/9 vjeçar janë të 

punësuar me pagë, afro gjysma janë punëtorë pa pagesë të familjes, dhe një e treta e 

tyre janë të vetë-punësuar. Pesha që zënë të punësuarit me pagë rritet me rritjen e 

nivelit arsimor. Nga të punësuarit me arsim të lartë 86,7% janë të punësuar me pagë 

dhe vetëm 3 % janë të punësuar si punëtorë pa pagesë të familjes. Tek të punësuarit 

me arsim të mesëm profesional dhe me arsim të mesëm të përgjithshëm përqindjet që 

zënë të punësuarit me pagë janë përkatësisht 48,2 dhe 49%.

3.11. Shqipëria dhe Vendet e rajonit

Literatura ekonomike e cila analizon ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike në 

masë të madhe përfshin vendet e zhvilluara (vendet e OECD ose shtete anëtare të 

BE) dhe në një masë më të vogël vetëm EQL) vende Qendrore dhe Lindore 

Evropiane të (Bassanini et al, 2000; Bassanini & Scarpetta, 2001, 2002; Guellec & 

van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Vinod & Kaushik, 2007). Gjithashtu, për ish 

Vendet e Bashkimit Sovjetik hulumtim i tillë mungon. 

Ish vendet socialiste të EQL dhe Bashkimit Sovjetik ndajnë disa karakteristika të 

përbashkëta të tilla si e kaluara e përbashkët socialiste dhe rëndësinë e transformimit 

politik, ekonomik dhe social që prej rënies së socializmit në 1989. Gjithashtu, këto 

vende ndajnë disa karakteristika në sistemin arsimor, siç pasqyrohet në një numër të 

trashëgimive arsimore trashëguar nga regjimi socialist dhe aspiratat për të përqafuar 

vlerat edukative perëndimore. Tiparet pozitive të trashëguara janë infrastruktura e 

fort për sigurimin dhe administrimin e arsimit, arsimimi pa pagesë për të gjithë 

fëmijët, përfshirja gati universal e të regjistruarve në arsimin e lartë, dhe normat e 

larta të leximit. Shqipëria investon në arsimin e lartë disa herë më pak edhe se fqinjët 

e saj. Ky investim është edhe më i pabashkëmatshëm, kur krahasimet bëhen me 

vendet më të zhvilluara të Evropës. Buxheti i shtetit sot jep rreth 38 milionë euro për 

të mbështetur mbi 126 000 studentë në IAL-të publike. 20 milionë euro të tjera nga të 
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ardhurat dytësore, të siguruara nga vetë IAL-të, gjë që e çon shifrën në rreth 460 euro 

për student në sektorin publik Buxheti për arsimin nuk ka qenë kurrë më i lartë se 

3% e PBB-së, duke u lëkundur në intervalet 2.2-2.8%/PBB. Vendet e zhvilluara 

perëndimore, në kuadrin e OECD-së, e financojnë arsimin e tyre universitar në 

nivelet 5-8% të PBB-së, nga i cili 1-3% e PBB-së shkon drejtpërsëdrejti për arsimin e 

lartë dhe kërkimin shkencor. Aktualisht, Shqipëria shpenzon për arsimin e lartë 0.4–

0.6%% të PBB-së, si shumë e përbashkët e IAL-ve publike dhe atyre jopublike.
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KAPITULLI 4

MODELI EMPIRIK

Studimet empirike që kanë të bëjnë me marrëdhënien midis arsimit dhe ekonomisë 

janë kryer kryesisht nga ekonomistët. Prandaj, shumica e hulumtimeve ka qenë i 

konceptuar në aspektin e zhvillimit të teorive të rritjes ekonomike, duke lëvizur nga 

teoria ekzogjene e rritjes në teoritë endogjene të rritjes. Ky seksion do të shqyrtojë 

diskursin mbi marrëdhëniet në mes arsimit t` lart` dhe rritjes ekonomike dhe studimet

empirike që kanë analizuar marrëdhënien e tyre. Do të analizohet dhe koncepti i 

kapitalit human, i cili lidh arsimin me rritjen ekonomike. 

4.1. Më shumë fakte mbi ndikimin e Arsimit të lartë në rritjen 

ekonomike

Studimet empirike zakonisht marrin formën e analiza regresive dhe kanë analizuar 

ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike. 

4.1.1. Korrelacion të dobët

Ndërkohë që teoria tregon për një ndikim të fortë dhe për rolin kyç të arsimit të lartë

në rritjen ekonomike, Sala-i-Martin (2002), Easterly (2001) dhe në veçanti Pritchett 

(2001) argumentojnë se marrëdhënia empirike në mes të arsimit dhe rritjes është e 

ulët.  Megjithatë, në mënyrë të veçantë, Temple (2001) vë në dukje se korrelacioni i 

brishtë në të dhënat ndërmjet vendeve mund të jetë për shkak të gabimit të matjes 

dhe përjashtimeve që mund të kenë ndikim. 
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Për shembull, çfarë është më pak e qartë dhe e dobët është lidhja e normave të rritjes 

së arsimimit në rritjen e prodhimit, roli i ndryshëm i niveleve të arsimit, si dhe 

dallimet në efektet e edukimit të femrave dhe meshkujve në rritjen ekonomike.

Nga ana tjetër, shumë faktorë të tjerë janë gjetur të jenë më të rëndësishëm për rritjen 

ekonomike. Pas Barro (2001), këto përfshijnë institucionet, të tilla si tregjet e lira, të 

drejtat pronësore dhe sundimin e ligjit. Në mënyrë të ngjashme, ekonomitë më të 

hapura dhe vendet me pabarazi më të ulët fillestare duket se përjetojnë rritje më të 

lartë.

4.1.2. Konvergjenca e kushtëzuar

Një nga debatet e ngritura mbi modelet neoklasike të rritjes është ajo e 

konvergjencës. Vendet e varfra duhet të rriten relativisht më shpejt se vendet e 

pasura, nëse vendet janë të ngjashme në lidhje me parametrat e tyre strukturore për 

preferencat dhe teknologjinë. Në studime e kryera nga Mankiw et al. (1992), Barro 

dhe Sala- i-Martin (1995) dhe Barro (2001) gjejnë disa prova të konvergjencës, 

megjithëse në një formë të modifikuar. Më konkretisht, ndër të tjera, konvergjenca 

është gjetur se kushtëzohet nga kapitali fillestar human. Prandaj, një vend i varfër 

mesatarisht mund të rritet më shpejt, por vetëm në qoftë se stoku i kapitalit human i

vendit të varfër është mbi nivelin e të ardhurave për frymë.

4.1.3 Lidhja e Ndërsjellë

Pjesa më e madhe e dëshmive të marrëdhënieve në mes të arsimit dhe rritjes është 

bazuar në korrelacionet statistikore. Nga këto korrelacione, ajo që nxirret në

përgjithësi është se nivelet e larta mund të shkaktojë rritjen e arsimit të lartë. Një 

kritikë vjen nga Bils dhe Klenow (2000), të cilët sugjerojnë një lidhje të kundërt. I 

bazuar në një model mikro të kalibruar, ata pretendojnë se rritja më e shpejtë bën që

individët të qëndrojnë më gjatë në shkollë. Me fjalë të tjera, rruga nga shkollimi në 

rritjen ekonomike supozohet të dominojë në shumë modele ku nuk mund të

shpjegojë gjithë korrelacion e vërejtur në mes të arsimit dhe rritjes. Megjithatë, 

ndikimi i kundërt ofron disa shpjegim. Prandaj, në një kuadër ekonometrik, shkollimi 

duhet të trajtohet si një input endogjen në lidhje me të ardhurat. Kjo nënkupton duke 
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e bërë përdorimin e metodave ekonometrike më të rëndësishme për trajtimin e këtij 

problemi.

4.1.4. Pak studime individuale

Hulumtimet e fundit janë mbështetur kryesisht në analizën e regresionit ndërmjet 

vendeve. Megjithatë, Studimi i rritjes ekonomike fokusohet në dinamikën e serive 

kohore të variablave makroekonomike. Për fat të keq, në lidhje me kapitalin human, 

ka shumë pak studime që analizojë një vend të vetëm për një periudhë të caktuar 

kohe.

Përjashtim bën një studim nga Jenkins (1995) duke përdorur të dhënat e serive 

kohore 1971-1992 për Mbretërinë e Bashkuar. Megjithatë, madhësia e kufizuar e seri 

kohore të saj e bën atë të vështirë për të nxjerrë konkluzione të forta që mund të 

përgjithësohen. Gjithashtu Pissarides (2000) përmbledh studime të vetme rasti për 

Indinë, Egjiptin, Tanzaninë dhe Kilin. Pjesë e një Projekti të OECD, këto studime 

ishin për të siguruar një provë më të plotë të marrëdhënieve midis kapitalit human

dhe rritjes ekonomike për një vend. Për rastin e Indisë, studimi ka më pak probleme 

metodologjike ose të dhënave, dhe regresioni tregon një kontribut të rëndësishëm të

kapitalit human në rritjen e prodhimit industrial. Vlerësimi sugjeron që një rritje e 

numrit mesatar të viteve të shkollimit me 1 vit duhet të rrisë prodhimin me rreth 30 

për qind.

4.1.5. Magnituda e Efekteve të Arsimit

Në modelin Solow, roli i arsimit mund të nxirret nga vlerësimet mbi koeficientet e 

regresionit. Megjithatë, duke iu referuar hulumtimeve empirike të shqyrtuar nga

Sianesi dhe van Reenen (2003), nuk ka asnjë marrëveshje për madhësinë e saj.

Në parim, ka dëshmi empirike pozitive në favor të një efekti makroekonomik mbi 

produktivitetin e arsimit, nëse elasticiteti i kapitalit human përbën pjesën e kapitalit 

human në të ardhura. Si një masë e referimit, mund të llogarisim pjesën e kapitalit 

human në të ardhurat e punës.



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 126

Për shembull, Mankiw et al. (1992) e konsiderojnë pagën minimale si kthimi nga 

puna për individët e paarsimuar. Historikisht, paga minimale ka qenë në mes 30 deri 

50 për qind të të ardhurave mesatare të pagave në Shtetet e Bashkuara. Në këtë 

llogari, ajo do të ndjekin se kthimi nga arsimi është e barabartë me rreth 50 në 70 për 

qind të të ardhurave të punës, e cila është rreth 70 për qind e të faktorit total të të

ardhurave. Natyrisht, problemi me këtë lloj llogaritjeje është se paga minimale është

më pak e zbatueshme në vendet në zhvillim. Pritchett (2001), pra përdor një vlerësim 

bazuar në shpërndarjen e pagave. Secili nga këto llogaritje sugjerojnë se koeficienti I 

kapitalit human duhet të jetë të paktën 1/3.

4.2. Baza teorike e modelit

Ka shumë autorë që vlerësojnë marrëdhënien ndërmjet shpenzimeve në arsim dhe 

rritjes ekonomike duke përdorur modele të ndryshme ekonometrike përmes të

dhënave të ndryshme. Nkiru Patricia dhe Daniel Izuchukwu përdorën modelin e 

regresionit log për të vlerësuar variablat por t ë tjerë si Davidson dhe Mackinnon 

(1993), Engert dhe Hendry (1998) dhe Verbeck (2000) pohojnë se Modelet VECM 

janë mjaft të mira për tu përdorur me qëllim që të tregohet ndikimi i arsimit të lartë

në rritjen ekonomike.

Duke marrë në konsideratë se këto modele kërkojnë një databazë të madhe të

dhënash të cilat nuk janë të disponueshme për vendet në tranzicion sic është

Shqipëria, për të treguar ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike kemi 

përdorur modelin e regresionit DLog. Kemi përdorur analizën regresive OLS për të

studiuar dhe analizuar ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike nëpërmjet 

variablave të marra në shqyrtim.

dlogYit = ß0 + ß1dlogX1t + ß2dlogX2t + ß3dlogX3t + Dum + ű

Yit është variabli i varur, ß0 është termi constant, ß është koeficenti iregresit, X është

variabli i pavarur, Dum është variabli dummy dhe ű është termi i gabimit. 

DLog( GDP_B) = ß0 + ß1DLog(SHA) + ß2DLog(SE) + ß3DLog(PUN) + Dum + ű
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4.2.1. Të dhënat dhe metodologjia

Është i përshtatshëm për të përshkruar variablat e përdorura në këtë studim. Produkti 

i përgjithshëm bruto (GDP) ndikohet në masë të madhe nga numri i personave të 

kualifikuar nga institucionet e arsimit të lartë. Pra, për të parë ndikimin e arsimit të 

lartë në rritjen ekonomike të Shqipërisë, GDP është marrë si variabël i varur, i cila 

është treguesi kryesor i rritjes ekonomike. Variabla shpjegues janë numri i 

studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet për Arsimin e lartë dhe Niveli 

i punësimit.

Të dhënat për variablat e ekzaminuara janë marrë për periudhën 1996 deri në 2013. 

Shumica e variablave të përdorur në analizë (psh GDP, numri i studentëve të

regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet e Arsimit të Lartë, Niveli i punësimit) janë 

të marra nga databaza e bankës Botërore dhe Instat.

4.2.2. Variablat

a. Variabli i varur – Indikatori i Rritjes Ekonomike

Matja e rritjes ekonomike mbështetet në GDP, e shprehur si rritje në përqindje. Rritja 

e GDP-së është përdorur nga Mendez dhe Sepulveda (2001), Li, Xu dhe Zou (2000), 

Ali dhe Isse (2003), Svendsen (2003) dhe Mauro (1995). Në disa raste, GDP për 

kapital është përdorur si faktor në rritjen e popullsisë {Mauro (1995), Ali dhe Isse 

(2003), Svendsen (2003); Tanzi dhe Davoodi, 1997}. Ky studim do të përfshijë dhe 

rritjen e popullsisë si një variabël i pavarur për të indentifikuar ndikimin individual 

që ka rritja e popullsisë në rritjen ekonomike. Të dhënat e GDP – së në literaturë janë 

burim i Bankës Botërore. Rritja ekonomike do të përfaqësohet me variablin GDP dhe 

me të dhënat e marra nga worlds Bank Development Database 2012.

b. Variabli i Pavarur-

Shpenzimet buxhetit të shtetit për arsimin e lartë. Shpenzimet publike në arsim janë

një faktor kyc që ndikon në mirëqënien sociale të një vendi. Rritja e tyre promovon 

rritjen ekonomike. Si psh Gregorious dhe Ghosh (2007) realizuan një studim ku 
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treguan se niveli më i lartë i shpenzimeve buxhetore në arsim sjell një rritje më të

lartë ekonomike.

Një nga variablat e kontrollit më të njohura të përdorur për përcaktimin e rritjes 

ekonomike është niveli i edukimit dhe kjo është përfaqësuar më së shumti nga 

Tertiary school enrollment (Mauro 1997; Ali dhe Isse, 2003). Sidoqoftë disa studime 

përdorin vitet e para të shkollimit (Li et al 2000), dhe disa të tjerë përdorin 

njëkohësisht dhe të parin dhe të dytin (Mendez dhe Selpuveda, 2001). Disa 

argumentojnë se arsimimi përmirëson cilësinë e kapitalit human në një vend, e cila 

do të sjellë një produktivitet më të lartë dhe më pas duke gjeneruar një rritje më të 

lartë ekonomike. Numri i të regjistruarve në Arsimin e Lartë (i matur si numri i 

studentëve të përfshirë në nivelin e lartë të edukimit si përqindje e popullsisë) 

përfaqësohet nga variabli SE. 

Punëzënia Arsimi i lartë është një përcaktues themelor i rezultateve të tregut të punës 

në drejtim të punësimit dhe të të ardhurave që përfitojnë individët dhe është, nga ana 

tjetër, një përcaktues i rritjes ekonomike i cili ka një ndikim pozitiv. Me rritjen e 

punëzënies, disa presin rritje të konsumit dhe sasisë së forcës së punës, ku të dyja do 

të rrisnin kërkesën dhe produktin në një ekonomi. Gjithashtu në model është përdorur 

dhe variabël Dummy që karakterizon vitin 2007 për shkak të krizës që ka kaluar 

vendi.

4.3. Rezultatet Empirike

Studiuesit e kapitalit human bien dakord për ekzistencën e një lidhjeje midis arsimit 

të lartë dhe rritjes ekonomike; Mirëpo, metodologjia e tyre është vënë në pikëpyetje. 

Korrelacioni statistikor ka qenë metoda më e përdorur gjerësisht nga këto teoricienë; 

por, korrelacioni nuk nënkupton lidhjen. Duke marrë në analizë ndikimin që ka

arsimi i lartë në rritjen ekonomike, ky studim është në vijimësi të studimeve të

mëparshme të analizës së ndikimit që ka kapitali human; dhe duke futur punësimin si 

një variabël i tretë dhe të rëndësishëm në analizën tonë duke treguar ndikimin e saj 

mbi rritjen ekonomike. Objekti kryesor i punimit është nëse sistemi i arsimit të lartë 
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shkakton rritje ekonomike. Në marrëdhëniet e deritanishme në  studimet mes arsimit 

të lartë dhe rritjes ekonomike punësimi është konsideruar një variabël i rëndësishëm.

4.3.1. Modeli Bazë

DLog( GDP_B)=-1.65+0.01DLog(SHA)+0.04DLog(SE)+0.43DLog(PUN)-0.20Dum + ű

Është vërejtur se të gjithë koeficientet e vlerësuar janë statistikisht të rëndësishëm 

nga zero dhe kanë shenjat e pritura. Vërehet se shkalla e regjistrimit, shpenzimet për 

arsimin e lartë dhe punëzënia kanë ndikim pozitiv në rritjen e PBB-së. Rezultatet e 

modelit të vlerësuar tregojnë se (dlog) i normës së punësimit është statistikisht i 

ndryshëm nga zero në nivelin 10% të rëndësisë. Ndërsa (dlog) Shpenzimet në

arsimin e lartë dhe (dlog) numri i të regjistruarve në arsimin e lartë të dyja janë 

statistikisht të ndryshme nga zero në nivelin 1% të rëndësisë. Shenja pozitive e (dlog) 

e nivelit të punësimit tregon se ekziston një lidhje pozitive në mes të shkallës së 

punësimit dhe PBB-së. Shenja pozitive të (dlog) e shpenzimeve të arsimit të lartë 

tregon se ekziston një lidhje pozitive midis shpenzimeve të arsimit të lartë dhe të 

PBB-së. Shenja pozitive tregon se PBB rritet për shkak të rritjes së shpenzimeve në

arsimin e lartë. 

Në mënyrë të ngjashme (dlog) numri i të regjistruarve në arsimin e lartë ka një 

ndikim pozitiv në GDP. Me fjalë të tjera, nëse mbajmë shpenzimet e arsimit të lartë 

dhe numri i të regjistruarve në arsimin e lartë konstant, një rritje prej 1 për qind në 

normën e punësimit çon në 43.5 për qind rritje në PBB, duke mbajtur fikse normën e 

punësimit dhe numri i të regjistruarve në arsimin e lartë, një rritje prej 1 për qind në 

më të lartë input shpenzimet e arsimit të çon në rritjen e 0.013 për qind në PBB, duke 

mbajtur shkalla e punësimit dhe shpenzimet në arsimin e lartë, një rritje prej 1 për 

qind në numrin e të regjistruarve në arsimin e lartë çon në rritje 0.043 për qind në 

PBB. Është e qartë nga ekuacioni i regresionit që numri i të regjistruarve në arsimin e

lartë ka një ndikim të fortë pozitiv në GDP. Ndikimi i nivelit të punësimit, 

shpenzimet e arsimit të lartë dhe të regjistrimit në arsimin e lartë në GDP mund të 

justifikohen si në vijim. Me rritjen e shpenzimeve për arsimin e lartë nga ana e 
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qeverisë, njerëzit bëhen më të interesuar në vazhdimin e arsimit të lartë. Pra, 

regjistrimi në arsimin e lartë gjithashtu e rrit. 

Ekuacioni i vlerësuar, siç u përmend më lart, tregon se këto dy variabla kanë një 

ndikim pozitiv në GDP për shkak se rritja e të regjistruarve në arsimin e lartë ofrojnë 

forca më të afta dhe të kualifikuara të punës që janë të domosdoshme për ecurinë e 

ekonomisë. Gjithashtu e qartë nga ekuacioni që shkalla e punësimit zvogëlohet me 

rritjen e dy variablave të tjera (shpenzime arsimit të lartë dhe të regjistrimit në 

arsimin e lartë), sepse, rritja e regjistrimit në njerëzit e arsimit të lartë ka të ngjarë të 

jenë më pak në dispozicion për punë në Shqipëri. Ata janë më të interesuar në 

marrjen e arsimit të lartë për të përmirësuar aftësitë dhe vizionin e tyre për kërkesat e 

ardhshme të punës. 

Tabela 3: Rezultatet e Modelit

Dependent Variable: DLOG(GDP_B)
Method: Least Squares
Date: 05/30/15   Time: 17:50
Sample (adjusted): 1997 2013
Included observations: 17 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.653929 0.398806 -4.147197 0.0014
DLOG(SHA) 0.013363 0.005210 2.564908 0.0248
DLOG(SE) 0.043762 0.066273 0.660332 0.0515

DLOG(PUN) 0.435158 0.101503 4.287159 0.0011
DUM -0.204225 0.022688 -9.001315 0.0000

R-squared 0.884406 Mean dependent var 0.044385
Adjusted R-squared 0.845875 S.D. dependent var 0.049356
S.E. of regression 0.019376 Akaike info criterion -4.809590
Sum squared resid 0.004505 Schwarz criterion -4.564528
Log likelihood 45.88152 Hannan-Quinn criter. -4.785231
F-statistic 22.95299 Durbin-Watson stat 1.652065
Prob(F-statistic) 0.000015

Vlera e R2 është 0.88, e cila është e lartë; e cila tregon që modeli është i rëndësishëm. 

Vlerat e R2 tregon se 88 për qind ndryshim në (dlog) GDP shpjegohet me (dlog) e 

nivelit të punësimit, (dlog) shpenzimet e arsimit të lartë dhe (dlog) e regjistrimit në 

arsimin e lartë, ndërsa pjesa e mbetur është për shkak të disa faktorëve të tjerë. Vlera 

e F-statistikave është 22.95 dhe probabiliteti i F-statistikë është 0,00000 cilat tregojnë 

se modeli i përgjithshëm është i përshtatshëm.
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KAPITULLI 5
KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Lidhja midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike përveçse është një lidhje 

komplekse mbart edhe vetinë e ndërsjellët, a para ndikon tek e dyta dhe e dyta tek e 

para, duke lënë në një pikëpyetje se kush ka qenë e para që nisi zinxhirin e 

ndikimeve.

Duke ditur që bota dhe historia e saj njohu shumë më përpara rritjen ekonomike 

ndërkohë që arsimi i lartë akoma nuk ishte krijuar. Për tu lartësuar edhe më shumë 

rritja ekonomike ishte dhe është e nevojshme që individët të arsimohen dhe të 

përcjellin brez pas brezi ato që ato kanë përvetësuar nga eksperiencat e tyre.

Pra arsimimi jo vetëm përgatit individëve që kanë përvetësuar aftësitë themelore, 

njohuritë, dhe vlerat përmes arsimimit, por duhet të jetë i "aftë" ti ndihmojë ato në 

aplikimin e njohurive të akumuluara duke i shpalosur këto të fundit si aftësitë në 

vendin e punës në mënyrë që të kontribuojnë për shoqërinë përmes një kontributi të 

matshëm në fushën e ekonomisë. Ndaj për këtë arsye ekonomistët prej kohësh janë 

përqendruar në rolin që arsimi i lartë ka në zhvillimin ekonomik të një vendi.

Faktorët që ndikojnë pik së pari në lidhjen midis arsimit të lartë dhe rritjes 

ekonomike janë:
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1. Cilësia e arsimit të lartë

Cilësia e arsimit dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike ndryshon midis vendeve të 

pasura dhe atyre të varfra. Investimet në sektorin arsimor dhe shëndetësor janë 

faktorët kryesor për zhvillimin e kapitalit human dhe ndikimin e arsimit në rritjen 

ekonomike dhe anasjelltas, rritja ekonomike është burimi kryesor për zhvillimin e 

kapitalit njerëzor. Pra le ta shohim lidhjen midis arsimimit dhe rritjes ekonomike si 

një lidhje e ndërsjellët. Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo 

shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë 

pjesëtarëve të tyre dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave 

shkon përpara shoqëria. Arsimi është edhe një nga fushat që jo vetëm i prin 

shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve shoqërore. Fakti që 

sistemet e arsimimit janë në ndryshim të përhershëm, nuk tregon paqëndrueshmëri, 

përkundrazi, ato shërbejnë për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimit të shoqërisë.

2. Sfidat me të cilat përballet sistemi arsimit të lartë 
në kuadrin e zhvillimit social-ekonomik të vendit

Nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proces i 

fokusuar në transferimin dhe përsëritjen e fakteve në një metodë mësimdhënieje 

interaktive e cila mundëson përdorimin e teknologjisë moderne dhe stimulon 

diskutimet dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve.

Jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ky ndryshim ushqehet nga 

globalizimi dhe përparime të mëdha të teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë drastike mjedisin e punës dhe 

kërkesat që ky mjedis ka ndaj të diplomuarve para hyrjes së tyre në tregun e punës. 

Një tjetër sfidë e rëndësishme me të cilat përballen universitetet shqiptare, është 

nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proçes i 

fokusuar në transferimin dhe përsëritje e fakteve, drejt një metode mësimdhënieje 

ndërvepruese, e cila mundëson përdorimin e teknologjive moderne dhe stimulon 

diskutime dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve. Kjo nuk është një detyrë e 
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lehtë, megjithatë përbën një domosdoshmëri, duke pasur parasysh ndryshimet e 

shpejta në mjedisin e punës dhe teknologjisë.

3. Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me të ardhurat si edhe 
me aftësitë e individëve për të qenë më produktiv në punën e tyre

Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me nivelin e investimeve në një vend. Kjo 

është arsyeja pse shumica e organizatave kanë rritur buxhetet e tyre për trajnimin e 

punonjësve. Paҁka faktit se organizatat e dinë se rrezikojnë që punonjësit e trajnuar 

të largohen ato sërisht investojnë në trajnimin e tyre pasi ekziston një risk akoma 

edhe më i madh, ai i mbajturit në punë të punonjësve të patrajnuar.

Shqipëria ka një popullsi të re në moshë dhe një numër në rritje të shpejtë të 

studentëve dhe të të diplomuarve, të cilat me siguri do të rrisin sfidat me të cilat 

ballafaqohen të diplomuarit për t'u punësuar në përputhje me arsimimin dhe 

kualifikimet e tyre. Universitetet humane në të vërtetë duhet të sigurojnë përgatitjen e 

kapitaleve humane si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre në përputhje me 

zhvillimet globale.

4. Bashkëpunimi i fakulteteve me bizneset

Një bashkëpunim ky i cili më së shumti vihet re në shkollat e arsimit profesional dhe 

ku aty ka sjellë fryte goxha të shumta në rritjen e punësimit.

Nëse të gjitha përpjekjet për arsimimin e lartë të individëve rezultojnë në papunësi të 

tyre atëherë edhe misioni i arsimit të lartë ka dështuar duke sjellë për pasojë që afro 

gjysma e individëve të regjistruar në Qendrat e Formimit Profesional (QFP) janë me 

arsim të lartë, paçka faktit se në cilat fakultete janë diplomuar dhe paçka faktit nëse 

këto fakultete janë ose jo publike.

Biznesi shqiptar duket se nuk është i ekspozuar ndaj paragjykimeve të “markës” së 

universiteteve, në fakt nuk është e vërtet, pasi studentët e ardhur nga fakultetet 

private shihen si më të papërgatitur, por si privatët edhe shtetërorët sjellin një 
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shqetësim të përbashkët atë të mungesës së praktikës në universitete. Biznesi vendas 

duket më i interesuar tek aftësitë që paraqet çdo kandidat i ardhur nga bankat e 

shkollës, te mënyra se si ai kalon testimet, por edhe tek ajo çka synon të ofroje 

studenti. Të qëndruarit në nivelin e parë, në atë që njihet si niveli teorik, për një 

student nuk do të thotë se dyert drejt një tregu të punës janë të sigurta. Megjithatë, 

kërkesa e biznesit shqiptar është që njohuritë e shkollave duhet t’i përgjigjen 

zhvillimit global të ekonomisë. Në këtë pikë jo çdo gjë në universitete shkon si 

duhet. Bizneset kanë konstatuar një fakt të rëndësishëm, që studentët mësojnë 

kryesisht teori dhe u mungon lidhja me praktikën, ndaj shpesh ata nuk janë të 

gatshëm të hidhen në tregun e punës. Pikërisht lidhja e teorisë me praktiken është ajo 

që duhet përmirësuar në universitetet tona. 

Pra nga QFP kemi arritur të konkludojmë se bashkëpunimi i shkollave me bizneset 

ndikon më së shumti në fuqizimin e ndikimit të arsimit në rritjen ekonomike përmes 

punësimit.

Një ndikim i tillë shpjegohet më së miri përmes faktit që sa më shumë që biznesi 

përfshihet në arsim aq më shumë ai deklaron kërkesat e tij ndaj punonjësve të 

ardhshëm duke mos i lënë këto kërkesa në kushtet e hipotezave apo teorive. Po ashtu 

bizneset jo vetëm parashtrojnë kërkesa, por edhe rrugën që synojnë në realizimin e 

tyre.

Ky bashkëpunim redukton dy kosto njëkohësisht, atë të rekrutimin të punonjësve të 

panjohur nga ana e bizneseve, pasi tashmë fal bashkëpunimit shumica e bizneseve do 

të punësoj individ me të cilët është njohur përmes QFP ose që i ka marrë nën trajnim 

gjatë kohës që ato studionin në këto shkolla. Po ashtu redukton edhe koston e 

kursantëve të këtyre shkollave për tu përfshirë në tregun e punës, pasi kursantët janë 

njohur me biznese të ndryshme dhe dinë ku të 'trokasin".
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Ajo që arrihet të konkludohet përmbledhtazi është:

1. Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por 

është shumë më shumë se kaq. Arsimi i lartë i një personi na bën të besojmë se ai 

person di të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të keqen nga e mira, pra mendohet 

se arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të mirë.

Punësimi i të rinjve nuk përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shkolla në të 

cilën ato formohen, por nga aftësitë personale, nga aftësia për tu përshtatur më mirë 

me kërkesat e kompanisë në të cilën kërkojnë të punësohen. Kjo shpjegohet edhe si 

efekt i globalizimit, pasi kompanitë e huaja që ushtrojnë aktivitet jo në vendet e tyre 

kërkojnë individ fleksibël, të aftë për të kryer disa punë dhe për t’iu përshtatur 

profileve të ndryshme që kërkohen. Studentët trajnohen në vendet e punës që duan të 

punësohen, por rëndësia më e madhe nuk i duhet dhënë vetëm trajnimeve, por edhe 

praktikave, të cilat duhet të bëhen pjesë efektive dhe serioze e auditorëve mësimorë 

në mënyrë që përgatitja akademike e studentit të jap kontribut real dhe të 

drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë së vendit. 

2. Sado që vlera e arsimit cilësohet e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se 

përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle rrit 

mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB).

Pra një vend që ka norma të larta arsimimi, do jetë më atraktiv për investitorët e huaj 

për të investuar. Qeveria do të jetë në gjendje të mbledh taksa nga këto investime të 

huaja dhe taksat e mbledhura mund të përdoret për të përmirësuar infrastrukturën, për 

më shumë shpenzime publike në përfitim të ekonomisë dhe këto të fundit do i 

motivojnë akoma më shumë investitorët për të investuar në vendin tonë. Më shumë 

flukse hyrëse të kapitalit vijnë nga ndërtimi i më shumë fabrikave dhe firmave dhe 

nga ana tjetër ato krijojnë më shumë mundësi punësimi. Një komb me një normë të 

ulët të papunësisë ka tendencë të rritet me shpejt. Këto investime të huaja do të 

gjenerojë më shumë mundësi punësimi, duke sjellë rritjen ekonomike dhe uljen e 

shkallës së papunësisë.



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 136

3. "Teknika të të mësuarit me në qendër nxënësi”

Të vendosësh nxënësin në qendër të mësimit nuk do të thotë të mjaftohesh duke 

përdorur disa teknika mësimdhënieje që në literaturën pedagogjike njihen si “teknika 

të të mësuarit me në qendër nxënësi”, por duhet të ndryshohet mendësia e 

mësimdhënies, duhet ndryshuar këndvështrimi. Mësimi dhe shkolla duhet t’i shërbejë 

nxënësit dhe nëse kjo nuk arrihet misioni mund të quhet i dështuar. Ende sot, ka 

mësues që e shohin nxënësin si objekt dhe jo si subjekt. Harrojnë se tek çdo individ 

ka një veçori të cilën sistemi arsimor dhe veçanërisht mësuesi duhet ta vërë në dukje. 

Mësuesit kryesisht të shkollave të mesme shohin tek nxënësit problemin dhe jo 

zgjidhjen e tij, duke i vënë në dukje nxënësit dobësitë e tij, por jo arritjet, mjafton të 

kujtojmë këtu se takimet me prindër ishin më shumë takime për problemet e nxënësit 

sesa për mënyrat e zgjidhjes së tyre. Ky këndvështrim, edhe pse nuk është keqdashës 

bëhet shkak për krijimin e situatave të pakëndshme në mësim dhe të kulturës në 

shkolla, është një vend ku duhet të shmangim shpalosjen e gabimeve sesa të 

mundohemi të kuptojmë natyrën e problemit dhe aq më shumë akoma ta zgjidhim 

atë. Këtu fillon konflikti i vërtetë mësues-nxënës, i cili në arsimin e lartë merr 

formën pedagog-student duke e fokusuar këtë konflikt tek nota dhe jo tek mënyra e 

marrjes dhe transmetimit të dijes. Për ta shtjelluar më mirë këtë fokus do të 

ndaleshim në dy raste ekstremiste, një pedagog që nuk shpjegon, por që në fund 

studentët i vlerëson të gjithë me notën maksimale dhe një pedagog që shpjegon 

shumë mirë, por që në fund shumica e studentëve pretendojnë se janë vlerësuar nën 

nivelin e merituar. Studentët e vendeve të varfra do të "protestonin" ose do të 

reklamonin figurën e pedagogut të dytë dhe do të "përqafonin" figurën e pedagogut 

të parë. kjo shpjegon faktin që në sistemet arsimore të vendeve të varfra fokusi i 

arsimit nuk është të përgatitur e dijeve, por marrja e vlerësimeve sa më të larta në 

nota.
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4. Lipset përshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht 

studenti

Përshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht bën që tregu i 

punës të mos ketë probleme pasi nuk do ti mungojnë individët e kualifikuar, 

kryesisht në sektorë që kanë nevojë për eksperienca të reja.

Universitetet që ofrojnë njohuri të përgjithshme, pa u ndalur në profilizimin e 

individit, sjellin si pasojë që nëse një student ka përfunduar studimet për farmaci dhe 

nuk gjen dot punë në profilin e farmacistit atëherë ai kollaj mund të punësohet në një 

sektor tjetër nëse i del mundësia. Nuk janë të rralla rastet kur agjentët e shitjeve, 

manaxherët, madje edhe asistentët e financierëve nuk janë "prurje" të fakulteteve 

ekonomike. Universitetet shqiptare kanë ende punë për të bërë, veçanërisht në 

informimin dhe edukimin e studentëve, si aktorë në tregun global.

Nga ana tjetër, regjistrimi në universitet dhe kolegj ka gjithashtu një ndikim në 

zhvillimin ekonomik. Prindërit besojnë se pa një certifikatë, fëmija i tyre nuk do të 

jetë në gjendje për të gjetur një punë të mirë. Një punë me të ardhurat e duhura 

premton standardet më të mira për jetesën dhe nga ana tjetër, një person që do të jetë 

në gjendje të shpenzojnë më shumë për të mira dhe shërbime do të çojë në kërkesë 

më të lartë për produktet dhe shërbimet. Rritja e produktivitetit do të ndihmojë në një 

masë të madhe, në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, sidomos në afat të gjatë". 

5. Pabarazia rajonale e zhvillimit të arsimit sjell pabarazi në rritjen ekonomike 

rajonale

Disa arsye mund ta kenë sjellë këtë pabarazi, midis tyre si më të rëndësishmet do të 

përmendin:

 Mungesën e fondeve financiare

 Mungesën e trajnimit të duhur të mësuesve

 Mësues nga qytete më të zhvilluara të vendit duhet të shkojnë të punojnë në 

zona të tilla (të pazhvilluara) për të dhënë kontributin dhe eksperiencën e tyre.
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 Mentaliteti mbi arsimin e femrës duhet të ndryshojë përmes programeve të 

mirëfillta sociale.

 Po ashtu duke filluar që në ciklet fillore duhet të kemi  një angazhim më të 

madh të politikave pro investimeve në vendin tonë, duke ç’rrënjosur në 

mentalitetin e  fëmijës idenë e emigrimit, e cila më shumë se kurrë ditëve të 

sotme po merr përmasa frikësuese.

Po ashtu pabarazia është edhe midis zonave rurale dhe atyre urbane, të cilat dallimin 

parësor e kanë në normat e arsimimit. 

Studiuesit gjithashtu komentojnë se përveç rritjes së investimeve në arsim, qeveritë 

duhet të ofrojnë stimuj më tërheqës për grupet etnike dhe ato minoritare, duke 

përfshirë përjashtimin nga taksat shkollore, nga tarifat e librit dhe nga uniformat. Për 

më tepër, duhen dhënë subvencione të drejtpërdrejta, të tilla si ato të transportit, 

ushqimi në mensat e shkollës dhe të tjera subvensionime shtesë për familjet e varfra

(Rong dhe Shi, 2001:123).

6. Pamundësia e shtresës së varfër për të marrë arsimin e lartë

Një problem madhor në vendin tonë është mungesa e vazhdimit të studimeve të larta 

nga nxënës në vështirësi ekonomike, pra nga shtresa e varfër e vendit. Këto student 

në vendin tonë nuk janë të përjashtuar nga taksat e shkollës, nuk i marrin librat falas 

dhe jo më të jenë të bursuar. Studentët që marrin një bursë janë ato që njërin prej 

prindërve e kanë të vdekur ose të dy prindërit. Mirëpo studentët në vështirësi të forta 

ekonomike marrin një prej dy vendimeve:

1. Të fillojnë një punë dhe studimet njëkohësisht

2. Të fillojnë punë dhe të lënë studimet

Ndodh që edhe ato që kanë ndërmarrë vendimin e parë të shohin si më të favorshëm 

vendimin e dytë. Pse pikërisht duhen bursuar studentët me vështirësi ekonomike?
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Këto student janë pjesë e shtresës së varfër dhe më shumë se shtresa e varfër asnjë 

shtresë tjetër nuk e ka të nevojshme të ketë rritjen ekonomike, duke mos vazhduar në 

mënyrë cilësore studimet e lartë pengohet rritja ekonomike e kësaj shtrese.

Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellët e të ardhurave me arsimimin nënkupton një 

marrëdhënie që jo vetëm rritja e nivelit të arsimit të lartë ndikon në rritjen e të 

ardhurave, por edhe rritja e të ardhurave ndikon në rritjen e nivelit arsimor.

Një arsye për këtë mund të jetë se të ardhurat e larta çojnë në më shumë kursime dhe 

investime që rrisin mundësitë për arsimim. Gjithashtu, të ardhurat e larta mund të 

çojë në përmirësimin e objekteve arsimore, objektet e kujdesit shëndetësor dhe 

pajisje të tjera lokale që rrisin numrin e vendeve të reja të punës. Rezultati është 

mbështetur nga studimi i Gyimah-Brempong(2006), i cili tregon se të gjitha nivelet e 

edukimit për zhvillimin e kapitalit njerëzor, duke përfshirë arsimin e lartë për 

zhvillimin e kapitalit njerëzor, janë statistikisht të rëndësishme dhe kanë një efekt 

pozitiv në normën e rritjes së të ardhurave për frymë në qarqet afrikane. Rezultatet 

më tej tregojnë se rritja e popullsisë ka një marrëdhënie negative me rritjen e nivelit 

arsimor. Kjo është një prirje e zakonshme, e cila tregon se njerëz të arsimit të lartë 

janë më kontrollues të madhësisë së familjes.

Mungesa e mundësive që një student me të ardhura të ulta të mund të arsimohet sjell 

për pasojë thellimin e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve, shkolla për të varfrit

bëhet një sfidë deri diku e pakapërcyeshme, ndërsa për fëmijët që vijnë nga familje të 

pasura është një mundësi më shumë për të rritur pasurinë e tyre ose për ta ruajtur atë.

Pra të varfrit varfërohen më shumë dhe të pasurit pasurohen më shumë.

Atëherë si mundet arsimi i lartë të mundësojë punësimin? Duke punësuar më shumë 

të pasur apo më shumë të varfër?

Ndërsa themi për një vend që ai karakterizohet nga papunësia atëherë apriori 

mendojmë që karakterizohet nga individ të papunë dhe të varfër dhe jo të papunë dhe 

të pasur
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Ka një numër problemesh në zhvillimin e indikatorëve të performancës së lartë të 

arsimit. Një problem i tillë është se treguesit e performancës kanë tendencë për të 

bërë matjet e aktiviteteve në vend të matjes së vërtetë të cilësisë së shërbimit arsimor 

të nxënësve. Këta tregues të performancës mund të ketë të bëjnë me ofrimin e arsimit 

të lartë, por ata me siguri nuk arrijnë të masin cilësinë e arsimit të ofruar në asnjë 

mënyrë gjithëpërfshirëse (Berg, 2005).

7. Lidhja mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit 

Në qoftë se ka një lidhje midis nivelit të të ardhurave, arsimit dhe pjesëmarrjes në 

veprimtari terroriste, atëherë ajo lidhje është ose shumë e dobët ose në drejtim të 

kundërt të asaj që në mënyrë intuitive mund të pritet. Pasi nuk ka asnjë arsye për të 

besuar se me rritjen e viteve të shkollimit apo me ngritjen e nivelit të të ardhurave të 

individëve, apo me modifikimin e përmbajtjes arsimore dhe me monitorimin (ose të 

paktën me kufizimin) e ndonjë të ardhure shtesë do të ulet trendi drejt terrorizmit, ose 

do të ulet niveli i  terrorit. Rëndësia e përdorimit të arsimit për të luftuar terrorin nuk 

duhet lënë në hije, në dritën e këtyre të dhënave zhgënjyese, të cilat tregojnë se me 

rritjen e regjistrimeve në shkollat e larta dhe me arritjen e gradave të lartë në vetvete 

nuk do të zvogëlohet probabiliteti i pjesëmarrjes në veprimtari terroriste dhe ndoshta 

edhe do të rritet kjo pjesëmarrja.

Rritja ekonomike kërkon një rritje të produktivitetit për punëtor me kalimin e kohës. 

Kjo arrihet përmes risive të teknikave të prodhimit dhe produkteve, rritja e 

kapaciteteve për të aplikuar ato ekzistueset dhe teknologjitë e reja dhe si i tillë të 

kontribuojë në rritjen e produktivitetit total të faktorit. Ndryshimet në teknologjitë e 

prodhimit, si dhe në strukturën e ekonomisë paraqesin sfidat dhe mundësitë të cilat 

kërkojnë një nivel më të lartë të njohurive dhe aftësive të fuqisë punëtore. Arsimi i

lartë luan një rol kyç në këtë proces, sidomos në krijimin dhe aplikimin e njohurive 

të reja dhe teknikave që rezultojnë në rritjen e produktivitetit. 

Edhe në ekonomitë e zhvilluara, rritja e produktivitetit nënkupton zbatimin më të

mirë të metodave të reja të prodhimit me anë të inovacionit, blerjes ose imitimit të
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teknologjive ekzistuese. Për këtë arsye, vendet me të ardhura të ulëta duhet 

vazhdimisht të përpiqen për të mbajtur dhe lidhur vendet me teknologji më të 

avancuar ose duke u përpjekur për të përmirësuar zbatimin e teknologjive të huaja. 

Fuqia punëtore në këto vende duhet të marri nivelin e nevojshme të edukimit  që do 

të sigurojë ata me aftësinë për të përdorur teknologji ekzistuese apo risi në mënyrë që 

të bëhet konkurruese në tregjet botërore, dhe kështu për të arritur zhvillimin në 

vendet e zhvilluara. 

Prandaj, në të dy vendet si ato të zhvilluara dhe ato në zhvillim, ka nevojë për rritjen 

e burimeve financiare për arsim dhe rritjen e rolit të sektorit publik. Motivimi 

qëndron në faktin se shpenzimet publike për arsimin janë jetike për rritjen e 

qëndrueshme ekonomike.

Gjithashtu, në vitet e fundit, si universitetet publike, universitetet private janë duke 

luajtur një vital në sistemin arsimor të vendit dhe institucione të tilla kanë revitalizuar

sistemin e arsimit të lartë për shkak të rëndësisë që ofrojnë me anë të cilësisë së

diplomuarit dhe programeve të ofruara. 

Rezultatet në këtë punim tregojnë efektin pozitiv në rritjen ekonomike (GDP për 

kokë banori) të shpenzimeve publike për arsimin, përqindja e të diplomuarve me 

arsim të lartë dhe numri i studiuesve.
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ANEKS 1 - Pyetësori me studentët

Të flasësh në lidhje me ndikimin e arsimit të lartë në ekonomi, lind nevoja edhe të 

njihesh me mënyrën sesi studentët e shohin rëndësinë e arsimit të lartë kundrejt 

kontributit që ky i fundit do të japë në punën e tyre të ardhshme. 

Duke u ndalur njëkohësisht edhe në këndvështrimin sesi drejtuesit e bizneseve e 

shohin dhe e vlerësojnë kontributin e arsimit të lartë në zhvillimin e biznesit.

Për të arritur në krijimin e ideve në lidhje me këto dy këndvështrime janë hartuar dhe 

plotësuar pyetësorët nga studentë të cilët kanë përfunduar studimet e larta në 

fakultetin e ekonomisë, por nuk janë diplomuar, dhe nga studentë të cilët jane ne 

proçes e sipër mësimor. Po ashtu pyetësorë janë hartuar dhe plotësuar edhe nga 

drejtues të bizneseve për tu njohur edhe më mirë me mendimet dhe mënyrën sesi ata 

e shohin tregun e punës përballë ndikimit që ka në këtë treg arsimi i lartë.

Pyetësorët janë zhvilluar dhe hartuar në mënyrë të tillë që jo vetëm të merret një 

mendim në lidhje me rëndësinë që studentët dhe drejtuesit e bizneseve shohin tek 

arsimi i lartë, por edhe me problematikat që ato mund të nxjerrin në pah përmes 

pyetjeve të hapura, gjysëm të struktuara dhe të strukturuara.

Ajo që u vu re pik së pari nga analiza e rezultateve ishte gadishmëria dhe serioziteti 

që të dy palët, si studentët edhe drejtuesit e bizneseve, shfaqën rreth përfshirjes së 

tyre jo vetëm në plotësimin teknik të pyetësorit, por edhe në dhënien e mendimeve 

dhe ideve më të gjera sesa ato që përfshiheshin në pyetesor.

Ky pyetësor lipset të plotësohet nga persona që nuk kanë mbaruar fakultetin 

ekonomik dhe janë ose jo në kushte pune në këtë profil

Seksi:   Mashkull                     Femër

Qyteti i Lindjes: 

Në cilin vit të studimeve jeni:
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1. Dega që vazhdoni:

a. Financë

b. Biznes

c. Ekonomiks

d. Informatikë ekonomike

2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?

a. Po

b. Jo

3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?

4. A mendoni se studimet në universitet do ju ndihmojnë për të bërë punën tuaj 

në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 

në 10.

5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje 

me praktikën?

6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që do e mbani mend më mirë nga 

fakulteti?

a. Ai që shpjegonte me shembuj konkret

b. Ai që zgjidhte më shumë ushtrime

c. Ai që ngelte më shumë student

d. Ai që kalonte më shumë student

e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)

7ç. Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të 

firmave konkrete, për shembull keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo 

hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat 

kontabël, programet etj?(kjo pyetje është për student të vitit të dytë ose të tretë)
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a. Po

b. Jo

c. Nuk mbaj mend

d. Po, por privatisht, pra jo në fakultet

7çç. Për student të vitit të parë pyetja do ishte?

Në cilën lëndë mendoni se shembujt duhet të jenë më shumë praktik?

8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do 

të ndryshonit? (në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

a. Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më praktik

b. Shpjegimin e ushtrimeve

c. Të bëhet më shumë praktikë në firma të ndryshme

d. Tekstet mësimore, duhet të jenë më të kuptueshëm

e. Tezat e provimit duhet të shoqerohen me një celës përgjigjesh në fund të 

provimit, pasi jemi të paqartë se ku kemi gabuar

9. Jeni përballë një vendimi:

Vendimi i parë: 

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si 

manaxher"

Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"

Cilin nga vendimet do të merrnit?

a. Të parin

b. Të dytin
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10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 

a. Pjesë e dëshirës suaj

b. Pjesë e dëshirës së prindërve

c. Nuk e dëshiroja, por bëra një llogaritje të tipit:"Me ekonomik do gjej gjithnjë 

punë"

d. Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk fitova dot pikët për fakultetin tjetër që 

ëndërroja

e. Kam qenë konfuz/e në lidhje me zgjedhjen që bëra

11. Nëse do ktheheshit edhe një herë në momentin që morrët vendimin për të 

qendë student të fakultetit të ekonomisë do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni 

bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?

a. Po, padiskutim që jam bërë pishman, nuk do e zgjidhja si fakultet

b. Po, padiskutim që më ka zhgënjyer, por do isha e detyruar ta zgjedh sërisht se 

nuk e di se cfarë pune tjetër mund të bëja

c. Jo, nuk i kam rënë pishman

d. Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje

e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)

12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që kanë mbaruar 

studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në 

punë?"

a. Po, shpesh

b. Po, rrallë

c. Jo

d. Nuk e mbaj mend
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13. Me një notë nga 1 në 10 (ku nota 1-tregon frikën më të ulët dhe 10- frikën më të 

lartë) sa është niveli i frikës që keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni 

tamam punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?

ANEKS 2-Pyetësori me student që kanë përfunduar studimet pranë FET

Seksi:   Mashkull                     Femër

Qyteti i Lindjes: 

Vitet e përvojës në punë:

1. Dega që keni mbaruar:

a. Financë

b. Biznes

c. Ekonomiks

d. Informatikë ekonomike

2. Jeni diplomuar?

a. Po

b. Jo

3. Profili i punës që ju bëni

4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën 

tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë 

nga 1 në 10.

5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje 

me praktikën?

6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e mbani mend më mirë nga 

fakulteti?

a. Ai që shpjegonte me shembuj konkret
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b. Ai që zgjidhte më shumë ushtrime

c. Ai që ngelte më shumë student

d. Ai që kalonte më shumë student

e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)

7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera 

financiare reale të firmave konkrete, për shembull të keni marrë në studim një 

firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat 

financiare të saj, librat kontabël, programet etj?

a. Po

b. Jo

c. Nuk mbaj mend

d.Po, por privatisht, pra jo në fakultet

8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do 

të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

a. Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më praktik

b. Shpjegimin e ushtrimeve

c. Të bëhet më shumë praktikë në firma të ndryshme

d. Tekstet mësimore, duhet të jenë më të kuptueshëm

e. Tezat e provimit duhet të shoqerohen me një celës përgjigjesh në fund të 

provimit, pasi jemi të paqartë se ku kemi gabuar

9. Jeni përballë një vendimi:

Vendimi i parë:

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si 

manaxher"

Vendimi i dytë:
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"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"

Cilin nga vendimet do të merrnit?

a. Të parin

b. Të dytin

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 

a. Pjesë e dëshirës suaj

b. Pjesë e dëshirës së prindërve

c. Nuk e dëshiroja, por bëra një llogaritje të tipit:"Me ekonomik do gjej gjithnjë 

punë"

d. Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk fitova dot pikët për fakultetin tjetër që 

ëndërroja

e. Kam qenë konfuz/e në lidhje me zgjedhjen që bëra

11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni 

bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?

a. Po, padiskutim që jam bërë pishman, nuk do e zgjidhja si fakultet

b. Po, padiskutim që më ka zhgënjyer, por do isha e detyruar ta zgjedh sërisht se 

nuk e di se cfarë pune tjetër mund të bëja

c. Jo, nuk i kam rënë pishman

d. Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje

e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)

12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 10, sa arrin fakulteti ekonomik ti 

përgatisë studentët për punën në realitet?
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ANEKS 3 Pyetësor i plotësuar nga drejtues të kompanive të ndryshme

1. Jeni kompani 

a. prodhuese 

b. tregtuese

2. Jeni kompani

a.e madhe

b. e vogël

c. e mesme

3. Shumica e të punësuarëve në kompaninë tuaj 

a. kanë mbaruar studimet e larta

b. nuk kanë mbaruar studimet e larta

c. janë në proçes e sipër

4. Besoni më shumë tek individët

a. që kanë mbaruar studimet e larta brenda  vendit

b. që kanë mbaruar studimet e larta jashtë  vendit 

c. nuk bëjmë dallim 

5. Besoni më shumë tek individët që kanë mbaruar studimet e larta

a. në fakultete private 

b. publike

6. Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar

a. Studimet e larta me rezultate shumë të larta 

b. Me rezultate të ulta
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c. Rezultatet nuk kanë rëndësi, por eksperienca dhe praktika duhet të jetë e profilit 

që të na përshtatet

d. Një përgjigje më ndryshe

7. Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?

a. Ju vjen ndërmend si fillim ndonjë i afërm

b. Ju vjen ndërmend ndonjë punonjës brenda kompanisë të cilit mund ti ngarkoni 

një punë të dytë

c. Kontaktoni me ndonjë gazetë dhe i thoni që të botoj një njoftim për vend vakant 

pune

d. I ndërmarr të gjitha të mësipërmet sipas rastit

8. Shumica e të punësuarëve janë

a.  të rrethit familjar

b. shoqëror

c. asnjë nga dy të mësipërmit

d. nga të dy të mësipërmit

9. Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate të larta nga

universiteti?

a. Vështirë të konceptojnë se në një punë të gjithë punonjësit janë njësoj, pra 

duhen trajnuar njësoj, qofshin me rezultate të larta shkollore, qofshin me të ulta.

b. Kërkojnë paga të larta vetëm sepse kanë rezultate të larta, jo sepse duhet të 

performojnë mirë në punë.

c. Kanë vëshitrësi bashkëpunimi me individ të cilët ato i vlerësojnë si me status 

më të ulët se të tyrin.

d. Kanë vështirësi të bëjnë kompromise me kushtet e punës

e. të gjitha arsyet e mësipërme
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10. Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të cilët kanë 

mbaruar me rezultate të larta shkollore?

a. Po

b. Jo

c. Varet nga profili i punës, për punën e financierit, e cila ngjan si një punë më e 

standartizuar duket se të përfunduarit e studimeve me rezultate sa më të larta e bëjnë 

punën shumë më mirë se ato me rezultate të ulta.

1. Rezultatet e pyetësorit

1.1 Si janë përgjigjur studentët që nuk kanë përfunduar ende studimet e larta 

në Fakultetin e Ekonomisë.

1. Dega që vazhdoni

Graf 1. Dega që keni mbaruar

Financë

Biznes

Ekonomiks

Informatikë ekonomike

Nga grafiku 2 shohim se shumica e studentëve i përkasin degëvë që kanë më së 

shumti orientim ekonomik dhe një pakicë kanë qenë studentët e degës Informatikë 

Ekonomike.
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2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?

Graf 2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?

Po Jo

Fakti që shumica e studentëve nuk kanë përsëritur vitin dëshmon se ky pyetësor është 

plotësuar nga student, të cilët nuk janë të prirur të jenë  të frustruar.

3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?

Graf 3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?

Call center

Marketing

Profil finance

tjeter pune

Pra shumica e studentëve punojnë part time ose full time në call center, punë e cila 

jep trajnim, por jo trajnim të fushës së ekonomisë.

4. A mendoni se studimet në universitet do ju ndihmojnë për të bërë punën tuaj 

në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 

në 10.
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Graf 4. A mendoni se studimet në universitet do ju 
ndihmojnë për të bërë punën tuaj në praktikë?

Nota nga 1 deri ne 5

Nga 6-8

Mbi 8

Gjysma e studentëve e kanë vlrësuar me nota të ulta nga 1 në 5dhe gjysma me notë  

mesatare, nga 6 në 8. Duke vërtetuar se paçka se nuk kanë mbaruar studimet apo nuk 

kanë filluar punë sërisht e ndjejnë se fakuteti nuk i përgatit për praktikën në terren.

5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje 

me praktikën?

Graf 5. Cila nga lëndët që keni bërë në 
fakultet ju është dukur që ka më shumë 

lidhje me praktikën?

lendet e fushes se
finances
lendet e fushes se
manaxhimit
lendet e fushes se
marketingut
Asnje

Pra shumica kanë zgjedhur se lëndë të financës si Kontabiliteti, Bazat e Financës, 

Drejtim Finanaciar, Paraja dhe Banka, Teknikë Bankare etj janë lëndë që sjellin më 

shumë lidhje midis teorisë dhe praktikës së punës.
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6. Cili është tipi (pa emra konkret) i profesorit që do e mbani mend më mirë nga 

fakulteti?

Graf 6. Cili është tipi (pa emra konkret) i 
profesorit që e mbani mend më mirë nga 

fakulteti?
Ai që shpjegonte me shembuj
konkret

Ai që zgjidhte më shumë
ushtrime

Ai që ngelte më shumë student

Ai që kalonte më shumë student

Pra shumica e studentëve kanë zgjedhur se ai pedagog që shpjegonte me shembuj 

konkret mbahet më shumë mend prej tyre, duke vërtetuar kështu që ekziston një 

nevojë e madhe për praktikë.

Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave 

konkrete, për shembull keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo 

hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat 

kontabël, programet etj?(kësaj pyetje i kanë dhënë përgjigje studentët e vitit të 

dytë dhe të tretë)

Graf 7. Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të 
tjera financiare reale të firmave konkrete?

Po

Jo

Nuk mbaj mend

Po, por privatisht, pra jo 
në fakultet
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Shumica kanë treguar se nuk kanë parë bilance dhe pasqyra reale, duke dëshmuar 

mungesën më elementare të praktikës.

8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do 

të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)

Graf 8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka 
në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit?

Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më
praktik

Shpjegimin e ushtrimeve

Të bëhet më shumë praktikë në firma të
ndryshme

Tekstet mësimore, duhet të jenë më të
kuptueshëm

Tezat e provimit duhet të shoqerohen me
një celës përgjigjesh në fund të provimit,
pasi jemi të paqartë se ku kemi gabuar

Pra shumica e studentëve që nuk kanë mbaruar studimet ekonomike zgjedhin se 

duhet të ketë më shumë praktikë, një pjesë e mirë zgjedhin se ushtrimet duhet të kenë 

një çelës përgjigjesh, duke vërtetuar kështu për mosbesim tek vetja në lidhej me 

mënyrën e zgjidhjes së ushtrimeve.



Ndikimi i Arsimit të Lartë në Rritjen Ekonomike. Rasti i Shqipërisë

Ditjona KULE 164

9. Jeni përballë një vendimi:

Vendimi i parë: 

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si 

manaxher"

Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"

Cilin nga vendimet do të merrnit?

Cilin nga vendimet do të merrnit?

Graf 9. Cilin nga vendimet do të merrnit?

Të parin

Të dytin

Në lidhje me këtë çështje është shumë problematik fakti sesa të fokusuar janë 

studentët në marrjen e një diplome, pasi shumë prej tyre kanë zgjedhur vendimin e 

parë: Të diplomohen edhe pse nuk dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo 

si manaxher.

Ndërsa shumica kanë zgjedhur vendimin e dytë, duke treguar më shumë interes drejt 

praktikës se sa dret kartonit të diplomës.
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10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 

Pjesë e dëshirës suaj

Pjesë e dëshirës së prindërve

Nuk e dëshiroja, por bëra një
llogaritje të tipit:"Me ekonomik do
gjej gjithnjë punë"

Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk
fitova dot pikët për fakultetin tjetër
që ëndërroja

Kam qenë konfuz/e në lidhje me
zgjedhjen që bëra

Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studentëve e kanë zgjedhur fakultetin 

e ekonomisë si pjesë të dëshirës së tyre.

11. Nëse do ktheheshit edhe një herë në momentin që morrët vendimin për të 

qendë student të fakultetit të ekonomisë do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni 

bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?

Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studemtëve nuk ndihen keq që 

zgjodhën fakultetin e ekonomisë, duke vërtetuar një dëshirë të tyre për të qenë 

"student cilësor".
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Graf 11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e ndryshonit 
vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që zgjodhët 

fakultetin ekonomik)?
nuk do e zgjidhja si fakultet

padiskutim që më ka zhgënjyer, por do
isha e detyruar ta zgjedh sërisht se nuk
e di se cfarë pune tjetër mund të bëja

Jo, nuk i kam rënë pishman

Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje

12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që kanë mbaruar 

studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në 

punë?"

12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që 
kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që 

bëni në shkollë nuk do ju hyjë në punë?"

Po, shpesh

Po, rrallë

Jo

Nuk e mbaj mend

Fakti që shumica e studentëve kanë dëgjuar nga student që janë më të rritur se ato 

apo që kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë 

nuk do ju hyjë në punë?" r që vërteton faktin që pse studentët janë të bindur që nuk 

do ketë lidhje me praktikën ato që ato mësojnë në fakultet.
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13. Me një notë nga 1 në 10( ku nota 1-tregon frikën më të ulët dhe 10- frikën më të 

lartë) sa është niveli i frikës që keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni 

tamam punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?

13. Me një notë nga 1 në 10( ku nota 1-tregon frikën më të 
ulët dhe 10- frikën më të lartë) sa është niveli i frikës që 
keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni tamam 

punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?

me note nga 1 deri ne 5

me note 6 deri ne 8

Mbi noten 8

Shumica e kanë vlerësuar një frikë të tillë me një notë të ulët nga 1 në 5. Nuk kanë 

qenë të pakët edhe ato që i kanë vënë një notë mesatare, nga 6 në 8.

4.1.1. Si janë përgjigjur studentët që kanë përfunduar studimet e larta në 

Fakultetin e Ekonomisë.

Graf 1.Vitet e përvojës në punë

1-5 vite

5-10 vite

10-15 vite

Me pak se 5 vite

Pra shumica e personave që kanë plotësuar këtë pyetësor janë me eksperiencë në 

punë, duke e bërë këtë pyetësor të ketë vlera në interpretim të përgjigjeve.
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Graf 2. Dega që keni mbaruar

Financë

Biznes

Ekonomiks

Informatikë ekonomike

Nga grafiku 2 shohim se shumica e studentëve i përkasin degëvë që kanë më së 

shumti orientim ekonomik dhe një pakicë kanë qenë studentët e degës Informatikë 

Ekonomike.

3. Profili i punës që ju bëni

Graf 3. Profili i punës që ju bëni

profil marketingu

profil finance

profil manaxhimi

jo profil te ekonomikut

Pra shumica e personave që kanë mbaruar studimet ekonomike janë të punësuar në 

profile pune ekonomike, çka vërteton një përputhje midis përgatitjes akademike të 

individëve dhe punës së bërë prej tyre.
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4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën 

tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë 

nga 1 në 10.

Graf 4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar 
për të bërë punën tuaj në praktikë? 

Nga nota 1 deri ne 4

Nga nota 5 deri ne 7

Nota 8-10

Shumica e ka vlerësuar me një notë mesatare, nga 5-7, faktin sesa studimet 

ekonomike i kanë ndihmuar në praktikë në punën që bëjnë.

5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje 

me praktikën?

Graf 5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është 
dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?

lendet e fushes se finances

lendet e fushes se 
manaxhimit

lendet e fushes se 
marketingut

Asnje

Pra shumica kanë zgjedhur se lëndë të financës si Kontabiliteti, Bazat e Financës, 

Drejtim Finanaciar, Paraja dhe Banka, Teknikë Bankare etj janë lëndë që sjellin më 

shumë lidhje midis teorisë dhe praktikës së punës.
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6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e mbani mend më mirë nga 

fakulteti?

Graf 6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e 
mbani mend më mirë nga fakulteti?

Ai që shpjegonte me shembuj
konkret

Ai që zgjidhte më shumë ushtrime

Ai që ngelte më shumë student

Ai që kalonte më shumë student

Pra shumica e studentëve kanë zgjedhur se ai pedagog që shpjegonte me shembuj 

konkret mbahet më shumë mend prej tyre, duke vërtetuar kështu që ekziston një 

nevojë e madhe për praktikë.

7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera 

financiare reale të firmave konkrete? Për shembull të keni marrë në studim një 

firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat 

financiare të saj, librat kontabël, programet etj?
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Graf 7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance 
dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete?

Po

Jo

Nuk mbaj mend

Po, por privatisht, pra jo në fakultet

Pra shumica kanë pranuar se nuk kanë parë bilance dhe pasqyra financiare të 

kompanive të ndryshme gjatë kohës që ishin student, duke vërtetuar akoma më 

shumë për një mungesë të mirëfilltë të praktikës.

8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do 

të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë).

Pra shumica  e studentëve që kanë mbaruar studimet ekonomike zgjedhin se duhet të 

ketë më shumë praktikë, një pjesë e mirë zgjedhin se ushtrimet duhet të kenë një 

çelës përgjigjesh, duke vërtetuar kështu për mosbesim tek vetja në lidhej me mënyrën 

e zgjidhjes së ushtrimeve.
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Graf 8. Nëse do kishit në dorë të 
ndryshonit dicka në fakultetin e 

ekonomisë cfarë do të 
ndryshonit?

Nivelin e 
mësimdhënies, duhet 
të jetë më praktik

Shpjegimin e 
ushtrimeve

Të bëhet më shumë 
praktikë në firma të 
ndryshme

9. Jeni përballë një vendimi:

Vendimi i parë: "Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si 

ekonomist apo si manaxher".

Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj".

Cilin nga vendimet do të merrnit?
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Graf 9. Cilin nga vendimet do të merrnit?

Të parin

Të dytin

Në lidhje me këtë çështje është shumë problematik fakti sesa të fokusuar janë 

studentët në marrjen e një diplome, pasi shumë prej tyre kanë zgjedhur vendimin e 

parë: Të diplomohen edhe pse nuk dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo 

si manaxher.

Ndërsa shumica kanë zgjedhur vendimin e dytë, duke treguar më shumë interes drejt 

praktikës se sa dret kartonit të diplomës.

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 
Pjesë e dëshirës suaj

Pjesë e dëshirës së prindërve

Nuk e dëshiroja, por bëra një llogaritje të
tipit:"Me ekonomik do gjej gjithnjë punë"

Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk fitova
dot pikët për fakultetin tjetër që ëndërroja

Kam qenë konfuz/e në lidhje me zgjedhjen
që bëra

Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studentëve e kanë zgjedhur fakultetin 

e ekonomisë si pjesë të dëshirës së tyre.
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11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni 

bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?

Graf 11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e 
ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që 

zgjodhët fakultetin ekonomik)?
nuk do e zgjidhja si fakultet

padiskutim që më ka zhgënjyer, por do isha
e detyruar ta zgjedh sërisht se nuk e di se
cfarë pune tjetër mund të bëja
Jo, nuk i kam rënë pishman

Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje

Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studemtëve nuk janë zhgënjyer nga ajo 

që prisnin nga studimet ekonomike.

12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 10, sa arrin fakulteti ekonomik ti 

përgatisë studentët për punën në realitet?

Graf 12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 10, 
sa arrin fakulteti ekonomik ti përgatisë studentët 

për punën në realitet?

Nga nota 1 deri ne 5 

Nga nota 6 deri ne 8

Mbi noten 8
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Shumica e kanë vlerësuar me notë mesatare faktin se sa arrin fakulteti ekonomik ti 

përgatisë studentët për punën në realitet, duke dëshmuar edhe njëherë nevojën 

emergjentepër zhvillim të praktikës.

1.10.3 Si janë përgjigjur bizneset

1. Jeni kompani prodhuese apo tregtuese?

Jeni kompani prodhuese apo tregtuese?

prodhuese

tregtare

Pra shumica e kompanive të intervistuara ishin kompani tregtare duke treguar kështu 

për nevojën e tyre në lidhje me më shumë staf të kualifikuar sesa të specializuar.

2. Jeni kompani

Jeni kompani

e madhe 

e vogël

e mesme
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Shumica e kompanive ishin të vogëla duke treguar kështu edhe faktin se pse një 

pjesë e madhe e tyre priren drejt lidhjeve familjare për të punësuar stafin e tyre(është 

shpjeguar më poshtë kjo situatë).

3. Shumica e të punësuarëve në kompaninë tuaj kanë mbaruar studimet e larta?

Shumica e të punësuarëve në kompaninë 
tuaj kanë mbaruar studimet e larta?

Po

Jo

Janë në proces e sipër

Fakti që shumica e të punësuarëve në privat ka rezultuar që janë në proçes e sipër të 

studimeve universitare kjo tregon dy fakte:

a. Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e arsimit të lartë si nga ana e punëmarrësit 

edhe nga ana e punëdhënësit

b. Frika e humbjes së vendit të punës në mungesë të diplomimit të tyre.

Fakti i parë është i "shendetshëm' dhe domethënës në lidhje me arsimin e lartë dhe 

zhvillimin ekonomik njëkohëisht.

Ndërsa fakti i dytë manipulon gabimisht statistikat, pasi duke treguar për një rritje të 

të diplomuarëve çdo vit kemi idenë sikur do shfaqet fakti i parë dhe interpretohet 

pozitivisht, kur në fakt rritja është artificiale, pasi këto të diplomuar nuk arrijnë dot ta 

shohin arsimimin e lartë si një mundësi zhvillimi, por si mundësi shpëtimi, duke 

synuar thjesht të marrin një diplomë, këto krijuan shtresën e klientelizmit në 

fakultetet private.
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4. Besoni më shumë tek individët

4. Besoni më shumë tek individët

që kanë mbaruar studimet e
larta brenda  vendit

që kanë mbaruar studimet e
larta jashtë  vendit

 nuk bëjmë dall im 

Pra shumica e kompanive nuk bënin dallim midis atyre që kishin përfunduar 

studimet e larta brenda vendit me ato jashtë vendit, por gati 1/4 besonin tek ato që i 

kishin përfunduar brenda vendit dhe 1/4 tek ato që i kishin përfunduar jashtë vendit. 

5. Besoni më shumë tek individët që kanë mbaruar studimet e larta

Besoni më shumë tek individët që kanë 
mbaruar studimet e larta

në fakultete private 

publike

nuk ka dallim

Shumica kanë zgjedhur se më të "preferuar" kanë studentët që kanë mbaruar studimet 

e larta në fakultete publike, duke treguar kështu një mosbesim ndaj mënyrës së 

marrjes së notave në fakultete private. Madje shumë prej tyre shpreheshin se nëse në 

fakultete publike është vështirë të marrësh provimin, në ato shtetërore e marrin të 
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gjithë dhe nota të mira madje duke i konfonduar për të bërë dallimin në mes 

studentëve të mirëve dhe atyre jo të mirë.

6. Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar

Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar

Studimet e larta me
rezultate shumë të larta 

Me rezultate të ulta

Rezultatet nuk kanë rëndësi,
por eksperienca dhe
praktika duhet të jetë e
profilit që të na përshtatet

Shumica e kompanive shohin si me interes në punësim individët me eksperiencë dhe 

praktikë në profilin që atyre i përshtatet, duke i dhënë pak rëndësi rezultateve 

akademike të tyre.

7. Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?

Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?

Ju vjen ndërmend si fillim
ndonjë i afërm

Ju vjen ndërmend ndonjë
punonjës brenda
kompanisë të cilit mund ti
ngarkoni një punë të dytë

Kontaktoni me ndonjë
gazetë dhe i thoni që të
botoj një njoftim për vend
vakant pune

I ndërmarr të gjitha të
mësipërmet sipas rastit
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Shumica punëson ose tenton të punësoj ndonjë të afërm, kjo shpjegohet edhe nga 

fakti që shumica e kompanive të intervistuara nuk kanë buxhet dhe organizim për të 

bërë rekrutime profesionale. 

Një pjesë e mirë, gati më shumë se 25% kanë zgjedhur se do kontaktonin me ndonjë 

gazetë dhe do botonin një njoftim për vend vakant pune.

Pak prej kompanive do i ndërmerrnin të gjitha të mësipërmet sipas rastit.

8. Shumica e të punësuarëve janë

Shumica e të punësuarëve janë

të rrethit familjar

shoqëror

asnjë nga dy të 
mësipërmit

nga të dy të mësipërmit

Shumica kanë pranuar se punonjësit janë pjesë e rrethit familjar dhe atij shoqëror, 

duke pranuar kështu për një mungesë të seriozitetit të proçesit të rekrutimit, 

veçanërisht në kompanitë e vogla dhe ato tregtare siç janë kompanitë që janë 

intervistuar.

9. Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate të larta nga 

universiteti?
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Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate të 
larta nga universiteti?

Vështirë të konceptojnë se në një
punë të gjithë punonjësit janë
njësoj, pra duhen trajnuar njësoj,
qofshin me rezultate të larta
shkollore, qofshin me të ulta.
Kërkojnë paga të larta vetëm sepse
kanë rezultate të larta, jo sepse
duhet të performojnë mirë në
punë.

Kanë vështirësi bashkëpunimi me
individ të cilët ato i vlerësojnë si me
status më të ulët se të tyrin.

Kanë vështirësi të bëjnë
kompromise me kushtet e punës

Të gjitha arsyet e mësipërme

Shumica e kompanive i kanë zgjedhur të gjitha arsyet e mësipërme duke vërtetuar 

kështu një hipotezë të rëndësishme nga pikpamja sociale, atë të "diskriminimit" të 

studentëve me rezultate të larta. Duket se shoqëria jonë herë pas here i sheh këta 

individ (studentët me rezultate të larta) si individ jo praktik, jo të shkathët. 

10. Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të cilët kanë 

mbaruar me rezultate të larta shkollore?
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Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të 
cilët kanë mbaruar me rezultate të larta shkollore?Po

Jo

Varet nga profili i punës, për punën e
financierit, e cila ngjan si një punë
më e standartizuar duket se të
përfunduarit e studimeve me
rezultate sa më të larta e bëjnë
punën shumë më mirë se ato me
rezultate të ulta.

Shumica treguan se paçka paragjykimit në lidhje me notat e larta të një studenti, 

punësimi i tyre varej nga profili i punës, pasi duke marrë si shembull punën e 

financierit, e cila ngjan si një punë më e standartizuar duket se të përfunduarit e 

studimeve me rezultate sa më të larta sjell për pasojë bërjen e kësaj pune shumë më 

mirë se bërja e saj në kushtet e rezultateve të ulta akademike.
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Aneks 2

Testet statikore të kryera për të treguar pranueshmërinë dhe besueshmërinë e 

modelit.
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Series: Residuals
Sample 1997 2013
Observations 17

Mean       2.94e-16
Median   1.11e-16
Maximum  0.035641
Minimum -0.040054
Std. Dev.   0.016780
Skewness  -0.338926
Kurtosis   3.868982

Jarque-Bera  0.860350
Probability  0.650395

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.815451    Prob. F(2,10) 0.4698
ObsçR-squared 2.383765    Prob. Chi-Square(2) 0.3036

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 05/30/15   Time: 17:53
Sample: 1997 2013
Included observations: 17
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.015326 0.405444 0.037800 0.9706
DLOG(SHA) 0.003413 0.005948 0.573883 0.5787
DLOG(SE) 0.013140 0.071009 0.185045 0.8569

DLOG(PUN) -0.004145 0.103187 -0.040167 0.9688
DUM 0.001432 0.023138 0.061875 0.9519

RESID(-1) 0.249987 0.308312 0.810826 0.4363
RESID(-2) -0.433688 0.384260 -1.128630 0.2854

R-squared 0.140221 Mean dependent var 2.94E-16
Adjusted R-squared -0.375646 S.D. dependent var 0.016780
S.E. of regression 0.019681 Akaike info criterion -4.725377
Sum squared resid 0.003874 Schwarz criterion -4.382289
Log likelihood 47.16570 Hannan-Quinn criter. -4.691273
F-statistic 0.271817 Durbin-Watson stat 2.014279
Prob(F-statistic) 0.937782
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.245329    Prob. F(4,12) 0.3437
ObsçR-squared 4.986797    Prob. Chi-Square(4) 0.2887
Scaled explained SS 3.564380    Prob. Chi-Square(4) 0.4682

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/30/15   Time: 17:53
Sample: 1997 2013
Included observations: 17

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.019027 0.009244 -2.058257 0.0620
DLOG(SHA) 8.98E-05 0.000121 0.743818 0.4713
DLOG(SE) 0.001394 0.001536 0.907720 0.3819

DLOG(PUN) 0.004899 0.002353 2.082320 0.0594
DUM -0.000575 0.000526 -1.092671 0.2960

R-squared 0.293341    Mean dependent var 0.000265
Adjusted R-squared 0.057788    S.D. dependent var 0.000463
S.E. of regression 0.000449    Akaike info criterion -12.33854
Sum squared resid 2.42E-06    Schwarz criterion -12.09348
Log likelihood 109.8776    Hannan-Quinn criter. -12.31418
F-statistic 1.245329    Durbin-Watson stat 2.290701
Prob(F-statistic) 0.343697
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Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky studim është punuar prej meje, nuk është prezantuar asnjëherë para një institucioni tjetër arsimor për vlerësim dhe nuk është botuar asnjëherë. 
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Ditjona KULE


“Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdorim për të ndryshuar botën”

Nelson Mandela 

ABSTRAKT

Arsimimi është konsideruar gjerësisht si një instrument udhëheqës i rritjes ekonomike nëpërmjet kontributit të tij në ndërtimin e kapaciteteve të kapitalit human. Përfitimet nga arsimi nuk shihen vetëm për individin e shkolluar, por edhe për ekonominë si një e tërë. Në këtë kontekst, studime të ndryshme, përgjithësisht të shekullit XX, kanë studiuar ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike. Zhvillimi i teknologjisë gjatë atyre viteve solli, ndër të tjera, rritjen e numrit të të arsimuarve, me 200 herë më shumë se në vitet 1990 (Schofer & Meyer, 2005). Analiza dhe studime të shumta janë kryer rreth përfitimeve që sjell arsimi, mbi rritjen ekonomike, por shumë pak mbi ndikimin e arsimit të lartë mbi rritjen ekonomike. 

Në dekadat e fundit, në Shqipëri i është kushtuar vëmendje e veçantë arsimit të lartë. Pavarësisht kësaj, nuk ka evidencë, veçanërisht empirike, në kontributin e këtij të fundit në rritjen ekonomike. Hipoteza kryesore që shtrohet në këtë punim është se rritja ekonomike afatgjatë varet nga zhvillimi i edukimit, njohuritë dhe zbulimi i ideve të reja, të cilat nxisin inovacionet duke ndikuar në rritjen e produktivitetit. Duke qenë se inovacionet teknologjike rrjedhin prej individëve me arsim të lartë, është shumë i rëndësishëm studimi dhe analizimi i ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike për të zbuluar nëse kjo hipotezë mund të provohet në rastin e Shqipërisë.

Ky punim analizon ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike si dhe faktorët kryesorë, përfitimet dhe kostot që ka arsimi i lartë në performancën ekonomike të Shqipërisë. Qëllimi i këtij punimi është të kontribuojë në literaturë duke mundësuar një analizë specifike mbi impaktin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike. Ndër të tjera, analiza empirike për rastin e Shqipërisë për një periudhë 16 vjeçare, sugjeron se arsimi i lartë ka një ndikim pozitiv të rëndësishëm mbi rritjen ekonomike.

ABSTRACT

Education has been broadly considered as a vital instrument in leading economic growth through its contribution on capacity building. The benefits of education are to be considered not only for the educated individuals, but as well for the whole economy. In this context, various studies, mainly of 20th century, have suggested the contribution of education on economic growth. The development of technology has, amongst others, increased the percentage of people graduating from high school for about 200 times more than in 1990 (Schofer & Meyer, 2005). Several studies and investigations have been conducted regarding the effect of education on economic growth, but only few have investigated the effect of higher education on growth.


In recent decades, Albania has put special emphasis on higher education. Nevertheless, there is no evidence on its contribution on economic growth. Thereby, the main hypothesis of this thesis is to investigate whether long run economic growth is determined by skills and knowledge which boost innovation to increase productivity. Given that the latter is derived by individuals educated graduating in universities, it is with special importance assessing and investigating the effect of higher education on economic growth in the case of Albania.


In this context, this thesis investigates the impact of higher education on economic growth and the main factors, benefits and costs of higher education on Albanian economic performance. The purpose of this thesis is to contribute to the literature by enabling a specific analysis on the impact of higher education on economic growth. Amongst others, the empirical analysis of Albania in a time span of 16 years suggests that higher education has a significant positive impact on economic growth.
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KAPITULLI 1

HYRJE

1.1. Motivacioni


Arsimi i lartë është një investim shumë i rëndësishëm në zhvillimin e kapitalit human dhe konsiderohet me të drejtë motori i zhvillimit në ekonominë e re botërore. Arsimi i lartë kontribuon në rritjen ekonomike nëpërmjet kanaleve private dhe publike. Ai është një nga instrumentet kryesore për nxitjen dhe rritjen e outputit. Konkurrenca e dijes brenda një ekonomie të globalizuar është bërë tregues i qartë i rolit të arsimit të lartë në zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike. Arsimi i lartë është një përcaktues jo vetëm i një zhvillimi më të shpejtë dhe më të lartë ekonomik, por edhe më cilësor (përmes zhvillimit të teknologjisë, inovacionit, risive), si dhe ka një ndikim pozitiv në të ardhurat dhe mirëqenien e individëve. Kontributi i arsimit të lartë në nxitjen ekonomike është sinjifikativ, i cili mund të jetë i formave dhe rrugëve të ndryshme. Arsimi i lartë parashikon jo vetëm punëtorë të arsimuar, por punonjës të dijes të aftë për të kontribuar për rritjen ekonomisë. 

Motivacioni për këtë temë vjen pasi zhvillimi i arsimit të lartë përbën një problem shqetësues për vendet në zhvillim ku përfshihet edhe vendi ynë. Gjithashtu ai është një nga faktorët kyç që ndikon në shumë tregues të cilët përcaktojnë zhvillimin dhe performancën e vendit. Ajo çfarë ky studim përpiqet të studioj dhe analizoj është ndikimi që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike dhe nëse ai mund të konsiderohet një nga faktorët kyç që kanë ndikuar në ecurinë e saj.

1.2. Hyrje


Arsimi si veprimtari e rëndësishme shoqërore paraqet kapitalin themelor të shoqërisë bashkëkohore dhe, si i tillë, sot konsiderohet faktori kryesor në zhvillimin ekonomik e shoqëror të çdo vendi. Krahas shtimit të popullsisë në planetin tonë, harxhimit të burimeve minerale e energjetike, problemeve të ndotjes e globalizimit dhe formave të ndryshme të integrimit, njohuritë e marra, gjerësisht arsimimi fiton peshë edhe më të madhe. 

Njohuritë e marra dhe informacionet që mësimdhënësit bartin te studentët kthehen dhe shndërrohen në një fuqi zhvillimi dhe progresi për vendin konkret. Rëndësia e arsimit të lartë në zhvillimin ekonomik e shoqëror të çdo vendi është një nga temat që diskutohet dhe shtjellohet në aspekte të ndryshme. Arsimi dhe ekonomia kanë një lidhje të fortë dhe të rëndësishme, e cila përgjatë viteve ka ndryshuar karakteristikat dhe intensitetin e saj. Në shoqërinë e sotme teknologjike, arsimi është më shumë i lidhur me ekonominë sesa në dekadat e kaluara. Në dy shekujt e kaluar, vëmendja që i është kushtuar arsimit është zhvendosur nga arsimi i ulët në atë të lartë për vetë rëndësinë dhe ndikimin e rëndësishëm që ka në rritjen ekonomike. Shek XX tregon për një periudhë të zhvillimit të arsimit të lartë dhe rritje ekonomike më të lartë. 

Njihet gjerësisht se, arsimi është një faktor i rëndësishëm përcaktues i rritjes ekonomike. Ekonomistët e mirënjohur klasikë dhe neoklasikë, si Adam Smith, Romer, Lucas dhe Solow kanë theksuar kontributin e arsimit në zhvillimin e teorive të tyre të rritjes ekonomike dhe kanë ndërtuar modele. Qasjet kryesore teorike të modelimit të marrëdhënieve ndërmjet arsimit dhe ecurisë ekonomike janë modelet e rritjes neoklasike të Robert Solow (1957) dhe modeli i Romer (1990). Përveç aspekteve teorike, janë të shumta studimet empirike që kanë analizuar ndikimin e arsimit të lartë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik.


Ritmet e rritjes ekonomike ndryshojnë nga vendet e zhvilluara në ato në zhvillim. Vendet e industrializuara zhvillohen ekonomikisht më shpejt sesa ato më pak të industrializuara (Goodwin, Nelson, & Harris, 2007). 

Arsimi i lartë ka qenë një motor i zhvillimit të rritjes ekonomike (Milne, 1999). Shumë instituticione të arsimit të lartë janë vendosur për t’ju përgjigjur nevojave të industrisë dhe tregtisë (Gray, 1999). Përgjatë dekadave është rritur numri i studentëve në arsimin e lartë si dhe numri i institucioneve të arsimit të lartë. Institucionet e arsimit të lartë në botë kishin rreth 500,000 studentë në 1900, dhe zgjerimi me 2 herë bëri që numri të arrinte në 100 milion në shekullin tjetër duke përbërë rreth 20 përqind (Banks, 2001; Schofer & Meyer, 2005).

Arsimi mund të kuptohet si procesi i marrjes dhe përfitimit të vazhdueshëm të diturisë dhe njohurive nga individët në institucionet arsimore publike dhe jopublike apo marrja e njohurive në mënyrë formale, joformale dhe informale. Arsimi në çdo aspekt është faktor thelbësor i zhvillimit. Për këtë arsye, ky sektor pothuajse në çdo vend trajtohet si sektor me prioritet.


Asnjë vend nuk mund të arrijë që të ketë zhvillim ekonomik e shoqëror të mirëfilltë e të qëndrueshëm pa investime në faktorin human. Historikisht është dëshmuar se zhvillimi i arsimit ka sjellë shtim të produktivitetit të punës, si p.sh. në disa shtete të Evropës Perëndimore, siç janë: Gjermania, Franca, Anglia etj. si dhe me SHBA. Që nga mbarimi i Luftës së Dytë Botërore, produktiviteti i punës në SHBA ka ardhur duke u ngritur në mënyrë të vazhdueshme, që nga viti 1947 deri në vitin 1994 ai është rritur tri here më tepër. Pikërisht falë arsimimit, në këto shtete janë bërë zbulimet e mëdha shkencore dhe revolucionet tekniko-teknologjike, të cilat kanë qenë vendimtare për njerëzimin në përgjithësi. Në të vërtetë arsimi është dituri dhe dituria është forcë shtytëse e zhvillimit të një shoqërie.


Ekonomistët e njohur botëror si Adam Smith dhe Alfred Marshall, në shekullin e 18- të përkatësisht në shekullin 19-të kanë dhënë rëndësi shumë të madhe investimeve në arsim, duke parashtruar pyetjen: Si reflektohen investimet në arsim, në pasurinë kombëtare dhe në shtimin e mundësisë për fitime më të mëdha të njerëzve si individ?!. 

Ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike është studiuar për herë të parë nga Adam Smith, vijuar më pas nga Marshall, Schultz, Bowman dhe të tjerë (Pradhan, 2009). Studimi dhe vlerësimi empirik i marrëdhënies së tij mbi rritjen daton në 1957, kur Robert Solow ka vlerësuar kontributin e punës, kapitalit dhe ndryshimit teknologjik në rritjen ekonomike në Shtetet e Bashkuara gjatë periudhës 1909-1949 (Chaudhary et al, 2009;. Matsushita et al, 2006). Teori të ndryshme dhe modele janë përdorur për të studiuar marrëdhëniet midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike (Romer, 1990; Chakraborty, 2005). Shumica e tyre u përqendruan në akumulimin e kapitalit human, si një burim i përshpejtimit të rritjes ekonomike. Disa prej tyre përdorën kapitalin human si një motor të rritjes ekonomike ndaj ndryshimeve teknologjike. Më vonë, edhe ekonomistë të njohur botërorë janë marrë me këtë çështje, ku në bazë të të dhënave empirike kanë dhënë shpjegime lidhur me marrëdhënien ndërmjet arsimimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Në ekonomitë e zhvilluara ka vlerësime se për çdo vit të arsimimit të një individi shtohet mundësia që ai t'i rrisë fitimet në shkallë relative 10 përqind.


Easterlin thekson se deri në vitin 1850 shumë pak njerëz jashtë Evropës Veriperëndimore dhe SHBA-së kane patur arsim formal. Në Afrikë dhe në shumë vende të Azisë dhe Amerikës Latine, kjo gjendje e mungesës së arsimit ka qenë e pranishme deri në vitin 1940. 

Shkalla më e lartë e arsimimit i bën punëtorët që të jenë në gjendje që të adaptohen më lehtë dhe më shpejt në një punë të re, por njëkohësisht të kenë aftësi më të mëdha komunikimi. Arsimi i lartë ndikon po ashtu edhe në rritjen e standardit të jetës në përgjithësi. 


Asnjë vend nuk ka arritur që të ketë zhvillim ekonomik konstant pa investime të konsiderueshme në kapitalin human. Zhvillimi i hovshëm i shkencës dhe i teknologjisë ka bërë që të përqafohet ideja e investimit sa më shumë në zhvillimin e arsimit të lartë. Sidoqoftë, vendet e ndryshme dallohen jo vetëm për nga kuantiteti apo masiviteti, por Arsimi është faktor themelor i zhvillimit edhe për nga kualiteti i arsimit të lartë. Zhvillimi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik kanë një lidhshmëri mjaft funksionale dhe ndikim reciprok tek njëri tjetri. Zhvillimi i arsimit gjatë periudhës së tranzicionit në vendin tonë ka shënuar ndryshime të rëndësishme e të dukshme. Ai është reformuar nga pikëpamja përgatitore, strukturore dhe organizative. 


Objektivi dhe qëllimi kryesor i këtij studimi është të analizojë marrëdhënien ndërmjet arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike në Shqipëri. Në këtë punim është kryer një analizë e detajuar e studimeve teorike dhe empirike të kryera nga studiues dhe ekonomistë të ndryshëm.


Punimi është i strukturuar në katër kapituj ku në: Kapitullin e parë është paraqitur një përmbledhje e punimit, motivacioni, qëllimi i temës si dhe metodologjia. Në kapitullin e dytë është kryer një analizë e detajuar e literaturës teorike dhe empirike mbi ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike. Në kapitullin e tretë analizohet dhe trajtohet fillesa dhe historiku i arsimi të lartë, faktorët kryesorë të tij, format dhe pasojat e tij. Jep një paraqitje të historikut të arsimit të lartë në Shqipëri dhe marrëdhënia e saj me rritjen ekonomike. Kapitulli i katërt paraqet rezultatet e një modeli ekonometrik për rastin e Shqipërisë ku është marrë në shqyrtim një periudhë 16 vjeçare. Me anë të këtij modeli sugjerohet impakti pozitiv që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike. Kapitulli i pestë përmbledh konkluzionet dhe rekomandimet lidhur me këtë sektor.

1.3. Qëllimi i kërkimit 


Ky studim përpiqet të analizojë efektet e arsimit të lartë në rritjen ekonomike të një vendi dhe rasti që është marrë në studim është Shqipëria. Edhe pse zhvillimi i arsimit të lartë është thelbësor për zhvillimin social dhe ekonomik të një kombi, përfitimet më të gjera shoqërore apo kombëtare të arsimit të lartë, kanë tërhequr më pak vëmendje (Baum & Payea, 2004). Ka një rëndësi shumë të madhe ndikimi i arsimit të lartë, pasi sjell përfitime individuale më shumë sesa përfitime kombëtare. Ka shumë pak studime që studiojnë kontributin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike kombëtare.


Pyetjet kërkimore që shtrohen janë:


1. Cila është rëndësia e arsimit të lartë për një vend?


2. Cilat janë efektet dhe pasojat kryesore të arsimit të lartë?


3. Cili është ndikimi dhe efektet që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike?

1.4. Objektivat e Studimit


Objektivi kryesor i këtij punimi është analizimi dhe studimi i ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike për Shqipërinë. Objektivat kryesore janë: 


(i) Përcaktimi i kontributeve dhe efekteve që ka arsimi i lartë 


(ii) Analizimi i rëndësisë së arsimit të lartë në një vend 


(iii) Studimi dhe analiza e ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike


1.5. Hipotezat e studimit


Hipotezat që shtrohen në këtë punim janë:


i. Arsimi i lartë ka një ndikim pozitiv të rëndësishëm në rritjen ekonomike.


ii. Shpenzimet e buxhetit mbi arsimin e lartë kanë një ndikim sinjifikativ mbi rritjen ekonomike.


iii. Arsimi i Lartë ka ndikim të rëndësishëm mbi rritjen ekonomike në Shqipëri.


1.6. Të dhënat dhe metodologjia


Produkti i brendshëm bruto (GDP) ndikohet në masë të madhe nga numri i personave të kualifikuar nga institucionet e arsimit të lartë. Pra, për të parë ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike të Shqipërisë, GDP është marrë si variabël i varur, i cila është treguesi kryesor i rritjes ekonomike. Variabla shpjegues janë numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, shpenzimet për arsimin e lartë dhe niveli i punësimit.


Të dhënat për variablat e sipërpërmendur janë marrë për periudhën 1996 deri në 2013. Databaza të ndryshme si ajo e Bankës Botërore dhe INSTAT janë përdorur për shumicën e variablave të përdorur në analizë (p.sh. GDP, numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet e Arsimit të Lartë, Niveli i punësimit).

1.7. Përmbledhje e punimit

Studimi është i ndarë në pesë kapituj. Pas këtij kapitulli hyrës, kapitulli i dytë i është përkushtuar rishikimit të literaturës teorike, empirike dhe metodologjike në lidhje me çështjen e arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Modelet teorike dhe empirike të ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike përbëjnë shtyllën kryesore të këtij studimi dhe janë të përshkruara gjerësisht. Kapitulli i tretë bën një analizë të thelluar të fillesave të arsimit të lartë në Shqipëri, të gjendjes së tij dhe reformave të ndjekura. Duke u bazuar tek literatura e shqyrtuar më sipër, kapitulli i katërt përzgjedh metodologjinë dhe rrugën empirike për të provuar hipotezën e këtij punimi. Çështje të tjera të adresuara janë metoda e vlerësimit, si dhe përcaktimi i variablave dhe burimet e të dhënave. Gjithashtu paraqet një analizë prirje të variablave kryesorë në studim. Pas analizës së trendeve janë rezultatet e regresionit për studim dhe konkluzionet. Bazuar në gjetjet kryesore nga analiza e rezultateve të regresionit, u prezantuan dhe disa rekomandime ku jepen në kapitullin e pestë.

KAPITULLI 2

RISHIKIM LITERATURE

Teoritë dhe modelet e rritjes ekonomike synojnë të shpjegojnë dhe të parashikojnë se si ekonomitë zhvillohen (ose jo) gjatë kohës; të identifikojnë barrierat frenuese; dhe politikat e zhvillimit që mund të ndjekë qeveria. Një nga temat më të rëndësishme për ekonomistët është që të shpjegojnë se si “vendet bëhen të pasura”. Adam Smith ka vërejtur se disa vende janë më të pasura edhe pse jo të gjithë individët në atë shoqëri punojnë ndërkohë që vende të tjera janë ekstremist të varfra ku ndërkohë të gjithë individët punojnë. Kërkuesit kanë identifikuar dhe përcaktuar faktorët që promovojnë ose pengojnë rritjen ekonomike në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim (Zipfel, 2004). Rritja ekonomike është treguesi më i rëndësishëm në përcaktimin e mirëqenies së një vendi – duke rritur kështu nivelin e të ardhurave gjithashtu konsiderohet si sinonimi i zhvillimit. Rritja ekonomike është një nga treguesit më të përdorur nga ekonomistët, qeveritë dhe organizatat ekonomike ndërkombëtare. Ajo mund të matet duke përdorur rritjen e PBB vjetore për frymë. Shpjegimi i rritjes ekonomike është një problem kompleks sepse shumë faktorë kontribuojnë në procesin e rritjes ekonomike. Teorikisht, përmirësimet në arsimin e lartë dhe zgjerimi i kapitalit human ndikon në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së produktivitetit, risive më të mëdha dhe teknologjitë e reja. 


Rëndësia e ritmeve të larta të rritjes është e njohur dhe e pranuar gjerësisht në teori dhe në praktikë sepse pa rritje ekonomike nuk mund të ketë zhvillim ekonomik e social. Prandaj, çdo strategji për zhvillimin e vendit duhet të jetë e orientuar drejt një rritje ekonomike të lartë. Rritja e lartë ekonomike nuk është qëllim në vetvete por një domosdoshmëri që rrit standardin e jetesës së një vendi dhe si tregues bazë i analizës së rritjes ekonomike merret Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për frymë dhe norma e rritjes së saj. 


Roli i arsimi të lartë në rritjen ekonomike është njohur gjerësisht nga ekonomistët dhe politik-bërësit (Gilead, 2012). Roli i Arsimit të lartë në përdorimin e infrastrukturës dhe teknologjisë është vendimtar dhe themelor në zhvillimin ekonomik rajonal (Schlottmann, 2010). Ekonomistët besojnë se investimet në edukim ose kapital human rrisin produktin dhe produktivitetin e punës. Investimi në kapitalin human është çelësi i së ardhmes sepse ekonomia është duke u drejtuar nga njohuritë pas ekonomisë post industriale (Dickens et al., 2006). 

2.1. Përcaktuesit e rritjes ekonomike

Studiuesit e rritjes ekonomike që nga Adam Smith kanë analizuar për mjetet dhe mënyrat e nxitjes dhe progresit të rritjes ekonomike. Megjithatë, modeli themelor ka mbetur i njëjtë. Teoritë e ndryshme janë më shumë variacione por duke u mbështetur në të njëjtët faktorë; toka, puna, kapitali dhe (interpretohet në përgjithësi si kapital fizik). Mosmarrëveshjet kanë ndodhur në përcaktimin e mënyrës më eficente të përdorimit dhe cili nga ata duhet të kontrollohet (Zipfel, 2004, Romer, 2007). Qëllimi i këtij seksioni është të nxjerrë në pah mendimin e ekonomistëve modernë në procesin e rritjes ekonomike. Duke u bazuar në modelin neoklasik të rritjes ose , teoria e rritjes endogjene. 

2.1.1. Modeli Neoklasik i Rritjes ekonomike


Solow (1956) ka zhvilluar një model që revolucionarizoi kuptimin e teorisë së rritjes. Solow argumentoi se kapitali fizik dhe puna, nuk janë të vetmet inpute që përmbajnë gjithë informacionin përkatës për të kuptuar potencialin, madhësinë, fuqinë, dhe rritjen e ekonomisë. Bazuar në punën pioniere të bërë nga Solow ai përfshiu dhe progresin teknologjik si një nga variablat me një ndikim të konsiderueshëm në rritjen ekonomike.


Ekonomistë të ndryshëm e përdorin analizën e rritjes për të provuar empirikisht teorinë neoklasike të rritjes, dhe për të vlerësuar efektin e akumulimit të kapitalit fizik në rritjen e prodhimit. Duke theksuar se një nga mangësitë e modelit Solow të rritjes është mospërcaktimi i saktë se si vjen ndryshimi teknologjik (Cortright, 2001). Një nga rrjedhojat më të rëndësishme të modelit Solow është teoria e konvergjencës së të ardhurave (Barro, 2001). Konvergjenca bazohet në kthimet rënëse nga kapitali që janë studiuar fillimisht nga Malthus dhe Ricardo. Modeli neoklasik gjithashtu nuk arrin të shpjegojë ndryshimet në normat reale të kthimit nga kapitali (Mankiw, 1995). Duke përfshirë kapitalin fizik dhe human, Mankiw konstaton se rezultatet ngjajnë më afër parashikimeve teorike të modelit neoklasik. Veprat e Barro dhe Sala-i-Martin (1992, 1995), Mankiw, Romer, dhe Weil (1992) argumentojnë në rezultat të ngjashëm.


2.1.2. Teoria endogjene e rritjes ekonomike


Teoria endogjene e rritjes, iniciuar nga Romer (1986) dhe Lucas (1988), niset nga teoria neoklasike dhe fokusohet në shpjegimin e Solow. Teoria i konsideron efektet e variablave të tilla si tregtia, kapitalin human dhe teknologjinë endogjene dhe me një ndikim të konsiderueshëm në rritjen e prodhimit, dhe përfshin mekanizmat e ndryshme të progresit teknologjik. Ndryshimi teknologjik bëhet endogjen dhe rritja e prodhimit bëhet produkti përfundimtar. Vendet lider të teknologjisë gjenerojnë teknologji (ose njohuri). Teknologjia shpërndahet nëpërmjet tregtisë së mallrave me vendet e tjera. Vendet e zhvilluara i përdorin burimet natyrore dhe kapitalin human për të shpikur teknologji të re, ndërkohë që vendet në zhvillim investojnë në kapitalin human dhe institucionet e tyre politike dhe ekonomike për të nxitur përhapjen dhe thithjen e teknologjisë së huaj.


Kjo teori i ka lejuar ekonomistët të argumentojnë se teknologjia shkakton kthime rritëse të shkallës dhe se kapitali mund të përdoret në mënyra gjithnjë e më efiçente. Literatura e Rritjes endogjene ka prodhuar dy qasje të ndryshme se si të përfshijnë kapitalin human në modelet e rritjes ekonomike (Schutt, 2003). E para, e cila është e Lucas (1988), i përket akumulimit të kapitalit human si motor i rritjes. Qasja e dytë thekson rolin e kapitalit human në procesin e inovacionit dhe adoptimit të teknologjive të reja (Romer, 1990).


Psacharopoulos (1994) tregon se me arsimimin kemi kthim më të lartë në nivelin individual dhe shoqëror, kthimet e larta janë reflektuar edhe në nivel ekonomie. Nga shqyrtimi i tij i literaturës ai arrin në përfundimin se përfshirja e kapitalit human ose cilësisë së punës në funksionin e prodhimit ka shpjeguar një pjesë të madhe. Ky konkluzion konfirmon gjetjet e tij, të cilat tregojnë se investimi në arsim shpjegon dyfish përqindjen e rritjes ekonomike në vendet afrikane nga ajo në ekonomitë e zhvilluara.


Easterly dhe Levine (2001) identifikojnë katër fakte, duke sugjeruar se ekonomistët e rritjes duhet të përqendrohen në faktorin total të produktivitetit (FTP) dhe përcaktuesve të saj në vend të akumulimit të faktorëve. Së pari, shumica e provave empirike të akumuluara deri më sot tregon se akumulimi i faktorëve shpjegon vetëm një pjesë të rritjes së prodhimit të vërejtur në vende të ndryshme. 

Së dyti, Easterly dhe Levine argumentojnë se rritja e divergjencës dhe jo konvergjencës në nivelet e të ardhurave për frymë ndodh, kur TFP llogaritet me rritjen e kthimit të teknologjisë. Së treti, të dhënat e serive kohore kanë treguar se akumulimi i kapitalit fizik vazhdon në kohë dhe në shumicën e vendeve, ndërsa rritja e prodhimit për frymë nuk ka vijimësi. 

Ky fakt tregon se modelet e rritjes së qëndrueshme (të tilla si modeli Solow) mund të përshtaten me përvojën e Shteteve të Bashkuara dhe vendet të tjera të zhvilluara, por nuk përshtaten me përvojën e shumë vendeve në zhvillim. 


Së fundi, ekziston një tendencë për faktorët e prodhimit për të njëjtat vende, e cila shkakton një përqendrim në rritje të aktivitetit ekonomik. Në rrethana të tilla, është më e përshtatshme për të përdorur modele me zhvillime teknologjike sesa modeli neoklasik me teknologji homogjene. Burimet e rritjes së TFP ndryshojnë midis vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. Inovacionet teknologjike sigurojnë burimin kryesor të rritjes së TFP në vendet e përparuara. Vendet në zhvillim përballen me sfidën e marrjes dhe thithjen e teknologjisë së huaj. Në këto vende, rritja e produktivitetit varet nga përdorimi më i mirë i teknologjisë së importuar. Këto dy komponentë të rritjes TFP, inovacioni dhe thithja, përcakton dallimet  normat e rritjes të ardhurave për frymë ndërmjet vendeve.


Mbështetur në literatura të ndryshme faktorët që ndikojnë në rritjen ekonomike janë të shumtë. Një pjesë kryesore e rritjes ekonomike përcaktohet jo vetëm nga kapitali dhe puna. Kjo pjesë e mbetur që nuk shpjegohet nga variabla tradicionalë të cilët përgjithësisht shoqërohen me progres teknologjik mund të shpjegohen më lehtësisht nga variabla të tjerë si institucionet, infrastruktura, kapitali social etj (Knack and Keefer, 1995; Olson et al., 1998; Jones and Hall, 1999). Në këtë mënyrë për të shpjeguar rritjen ekonomike, analiza jonë fokusohet në ndërlidhjen midis faktorëve që zhvillojnë kapitalin human. Shumë studime janë realizuar mbi përcaktuesit e rritjes ekonomike në 20 vitet e fundit. Analizat e tyre kanë qenë të suksesshme për shpjegimin e diferencave të rritjes së kapitalit të llogaritur nga vendet gjatë një periudhe kohe të caktuar. Barro (1991), iniciatori dhe zhvilluesi i këtyre teorive, përdor si variabla shpjegues nivelin e kapitalit fillestar, nivelin e arsimimit, jostabilitetin politik jetëgjatësinë dhe normën e fertilitetit. Ekonomitë që kanë më pak kapital për punëtorë (në mënyrë relative me kapitalin për punëtorë) tentojnë që të kenë norma kthimi më të larta dhe nivele më të larta të rritjes ekonomike. 


Konvergjenca është e kushtëzuar sepse varet nga përcaktuesit e tjerë të rritjes ekonomike. Kjo nënkupton që për disa nivele të caktuara të arsimimit, mirëqenies dhe variablave të tjerë që reflektojnë karakteristika kombëtare, politika, dhe institucionet, rritja ekonomike rritet kur niveli fillestar i PBB është shumë i ulët në lidhje me nivelin afat gjatë. Për një nivel fillestarë të PBB për kapital, rritja ekonomike përfaqësohet nga një rritje në nivelin e jetëgjatësisë dhe të edukimit, nivel më i ulët i fertilitetit, konsum më i ulët, mirëmbajtje dhe performancë më e mirë e ligjeve, inflacion më i ulët dhe përmirësim i termave të tregtisë. Përcaktuesit e rritjes ekonomike luajnë një rol të rëndësishëm në shpjegimin e këtyre diferencave. Rritja ekonomike është e lidhur pozitivisht me një nivel më të lartë të kapitalit human, gjithashtu dhe me jetëgjatësinë dhe nivelin e arsimimit si dhe me rritjen e nivelit të kursimeve, hapjen e ekonomisë, përmirësime në zhvillimin e sistemit financiar dhe bankar, rritjes së nivelit të investimeve të huaja direkte, si dhe rritjes së normës reale të interesit. Gjithashtu rritja ekonomike është e lidhur negativisht me një nivel të caktuar të kapitalit fizik përcaktuar nga niveli i PBB për kapital, me konsumin qeveritar, normën e inflacionit, deficiti i buxhetit, norma e fertilitetit, rritja e popullsisë, papunësia dhe deficiti i llogarisë korrent. 


Rritja ekonomike është rezultat i veprimit të një sërë faktorëve, veçanërisht në periudhën afatgjatë janë faktorët jo ekonomikë që bëhen të rëndësishëm. Historikisht, modelet e thjeshta të rritjes janë zgjeruar me kalimin e kohës duke dhënë në këtë mënyrë dhe kufizimet e modelit dhe duke përfshirë variabla të tjerë të rëndësishëm. Përfaqësuesit e modelit neoklasik të rritjes ekonomike, Solow (1956) dhe Denison (1962), kanë bërë studime dhe analiza të ndryshme mbi identifikimin e variablave përcaktues të rritjes ekonomike për vende të ndryshme. 

Modeli i Solow-it është bazuar në supozimet e mëposhtme: ekonomi me tregje konkurruese të mbyllura me subjekte ekonomike të njëjta dhe racionale dhe një normë konstante të ndryshimeve teknologjike. Për këto nivele të vendosjes së outputit varen nga nivele të stokut të kapitalit, volume i forcës punëtore të punësuar dhe llojit të teknologjisë. Përfshirja e një norme të jashtme të ndryshimeve teknologjike lejojnë ekzistencën e një përcaktuesi të jashtëm të rritjes ekonomike. Njëkohësisht dhe faktorë të tjerë si investimet dhe norma e kursimit kanë një impakt më të vogël në rritjen ekonomike në periudhën afatgjatë. Rrjedhimet teorike dhe empirike të modelit të Solow-it kanë sjellë zhvillimin e modeleve të reja të rritjes ekonomike, që përcaktohen nga variabla të brendshëm të rritjes ekonomike. Sisteme të ndryshme ekonomike mund të gjenerojnë nivele të ndryshme të rritjes ekonomike. 

Teoritë e reja të rritjes ekonomike theksojnë veçanërisht fushat e: a) ndryshimeve teknologjike, b) rolin e qeverisë, c) politikat e tregtisë dhe d) zhvillimin në kapitalin human. Në një kohë kur konkurrojnë njësi kompetitive të punës, vende të veçanta jo vetëm specializohen duke ju referuar pasurive fillestare të burimeve por ato mund të ndikojnë në faktorë të caktuar të rritjes p.sh, zhvillimin e kapitalit human. Bazuar në këto argumente teorikë shumë studime empirike janë munduar të përcaktojnë faktorët të rëndësishëm të rritjes.


2.1.3. Rritja ekonomike e nxitur nga akumulimi i kapitalit human


Në modelin e formuluar nga Lucas (1988), kapitali human hyn në funksionin e prodhimit në të njëjtën mënyrë sikurse teknologjia bën pjesë në modelin Solow, që është, në formë të rritjes- punës. Ekonomia përbëhet nga individë të njëjtë (apo agjentet përfaqësuese) të cilët maksimizojnë dobinë e jetës. Agjentët kanë kontroll mbi dy variabla: nivelin e konsumit dhe alokimin e kohës midis punës dhe fitimit të aftësive. Variabli i parë përcakton akumulimin e kapitalit fizik, ndërsa variabli i dytë ndikon produktivitetit në të ardhmen e një agjenti. Modeli supozon teknologji konstante. Rritja e popullsisë është marrë si ekzogjene.


Supozimi i linearitetit në modelin e Lucas-it thotë se norma e rritjes së kapitalit human është i pavarur nga niveli i saj. Me fjalë të tjera, pa marrë parasysh se sa kapitali human është akumuluar, gjithmonë prodhon të njëjtën përqindje rritjeje. Romer ka ofruar një shpjegim të mundshëm se pse kjo mund të jetë i besueshëm. 

Përvetësimi i aftësive në fakt mund të lehtësojë apo të përgatisë të mësuarit (Romer, 2001: 134). Ai thotë se në shkollë fillore, fëmijët mësojnë njohuri themelore (të tilla si shkrim e këndim), të cilat mund të përmirësojnë aftësinë e tyre për të kontribuar më shumë në prodhim. Në vend të kësaj, ajo mund të jetë një parakusht për fitimin e aftësive të produktivitetit, përmirësimin në të gjithë pjesën tjetër të arsimimit të tyre dhe të karrierës së tyre profesionale.

2.1.3.1 Kapitali human dhe progresi teknologjik


Kategoria e dytë e modeleve endogjene të rritjes mban supozimin themelor të modelit Solow që progresi teknologjik është në zemër të rritjes ekonomike. Megjithatë, këto teori pranojnë se një pjesë e madhe e shpikjeve është rezultat i aktiviteteve të ndërmarra ndaj stimujve ekonomikë dhe investimit në kërkim dhe zhvillim (R & D). Kjo ndryshon rolin e kapitalit human, i cili hyn në këto modele si një katalizator i progresit teknologjik dhe jo si një burim i pavarur i rritjes së qëndrueshme.


Nelson dhe Phelps (1966) ishin të parët që pretendojnë se rritja e nivelit arsimor mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në aftësinë e tyre për të përshtatur, për të ndryshuar dhe për të futur teknologjitë e reja. Prandaj, një nivel më i lartë të kapitalit human do të përshpejtojë procesin e difuzionit teknologjik në ekonomi. Progresi teknologjik dhe rritja gjithashtu varet nga stoku në kapitalin human. Në modelin e Romer, një rritje në përqindje në stokun e kapitalit human është e mjaftueshme për të siguruar rritjen ekonomike përgjithmonë.


2.2. Lidhja konceptuale ndërmjet Arsimit të lartë dhe Rritjes ekonomike


Arsimi i lartë mund të çojë në rritjen ekonomike nëpërmjet rrugëve private dhe publike. Përfitimet private për individët janë të mirë vendosura dhe të përfshijë perspektivat për punë më të mirë, paga më të larta, dhe një aftësi më të madhe për të ruajtur dhe investuar. Këto përfitime mund të rezultojnë në shëndet më të mire dhe përmirësim të cilësisë së jetës, dhe pritshmërisë më të larta të një jetese më të mirë i mundëson individëve që të punojnë me produktivet më të lartë për një kohë më të gjatë duke rritur më tej të ardhurat e jetës.


Përfitimet publike njihen pak, e cila shpjegon neglizhimin e shumë qeverive se arsimi i lartë shërben si një mjet për investime publike. Por fitimet individuale mund të sjellin përfitime gjithashtu dhe për shoqërinë si një e tërë. Të ardhurat më të larta për individët të mirë-arsimuar rrisin të ardhurat nga taksat për qeveritë dhe lehtësojnë alokimin në financat e shtetit. Ajo gjithashtu përkthehet në konsum më të madh, ku si pasojë përfitojnë dhe prodhuesit.


Në një ekonomi të dijes, arsimi i lartë mund të ndihmojë ekonomitë për tu zhvilluar dhe për të arritur shoqëritë teknologjikisht të përparuara. Të diplomuarit e arsimit të lartë ka të ngjarë të jenë më të vetëdijshëm dhe në gjendje më të mirë për të përdorur teknologjitë e reja. Ata kanë gjithashtu më shumë gjasa për të zhvilluar mjetet dhe aftësitë e reja vetë. Njohuritë e tyre mund të përmirësojnë aftësitë, ndërsa besimi më i madh dhe know-how zhvillohet nga shkollimi i lartë, i cili mund të gjenerojë sipërmarrjen, dhe me efekte pozitive në krijimin e vendeve të punës.


Figura 1: Lidhja Konceptuale midis Arsimit të Lartë dhe rritjes ekonomike





Arsimi i lartë gjithashtu mund të ketë përfitime më pak të drejtpërdrejta për ekonomitë. Duke prodhuar të arsimuar të trajnuar mirë, ajo mund të rrisë cilësinë e sistemeve të arsimit dhe të krijojë mundësi më të mëdha për zhvillim ekonomik. Trajnimi dhe arsimimi më i kualifikuar i  mjekëve dhe punonjësve të tjerë shëndetësorë, mund të përmirësojë shëndetin e një shoqërie, duke rritur produktivitetin në punë. Ajo mund të sigurojë vende me individë të talentuar të nevojshme për të krijuar një mjedis politik më të favorshëm për rritjen ekonomike. Ngritja e institucioneve të fuqishme ligjore dhe politike dhe të ndershme dhe duke zhvilluar kulturën e punës dhe krijimin e biznesit, për shembull, thirrje për njohuri të avancuara dhe aftësitë e vendim-marrjes.

2.3. Ndikimi që ka Arsimi i Lartë në Rritjen ekonomike

Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por është shumë më shumë se kaq. Çka në të vërtetë përfaqëson më shumë është të mësuarit e fenomeneve të reja për të cilat nuk dimë shumë dhe që kanë për qëllim zgjerimin e dijes sonë. Një person i arsimuar di të dallojë të drejtën nga e gabuara e të keqen nga e mira
 kjo është ajo që të lë impakt kur dëgjon fjalën "i arsimuar". Ata të cilët do të mësojnë se si të shkruajnë e të lexojnë do t’i sigurojnë një të ardhme më të mirë familjeve dhe shtetit të tyre. Pra arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të mirë
. Sado që vlera e arsimit cilësohet të jetë e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle rrit të ardhurat për person me 10 % dhe rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB) prej 0.37%
. 


Nga këndvështrimi teorik, janë të paktën tre mekanizma përmes të cilëve arsimi mund të ndikojë në rritje ekonomike. Fillimisht, në pikëpamjen mikroekonomike, arsimi rrit kapitalin njerëzor të qenësishëm në fuqinë punëtore, e cila rrit produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. 

Së dyti, arsimi mund të rrisë kapacitetin inovativ të ekonomisë, si dhe njohuritë e reja për teknologjinë, produktet dhe proceset e reja që nxisin rritje. Së treti, arsimi mund të lehtësojë përhapjen dhe transmetimin e njohurive të nevojshme për të kuptuar dhe përpunuar informacionet e reja dhe për të zbatuar me sukses teknologjinë e re të hartuar nga të tjerët, të cilat përsëri promovojnë rritje ekonomike
.


Por, a ndikon më shumë rritja e cilësisë së arsimit në rritjen e zhvillimit ekonomik apo zhvillimi ekonomik në ngritjen e cilësisë në arsim? Nuk është e lehtë që të (i) jepet një përgjigje definitive për këtë. Të dy konstatimet kanë avantazhet dhe pikat e tyre të dobëta. Sipas pikëpamjes së parë, në mënyrë që një vend të ketë zhvillim ekonomik dhe shoqëror, bazë për ta duhet të jetë njeriu i arsimuar në institucione cilësore të arsimit. Sipas pikëpamjes së dytë, po që se nuk investohet në arsim atëherë edhe cilësia vështirë se do arrihet. Duhet të ketë paga më të larta për mësimdhënësit, fonde më të mëdha për analiza dhe hulumtime, investime në laboratorë dhe teknologji informative në mënyrë që zhvillimi ekonomik të rrisë cilësinë në arsim, e kjo mund të arrihet vetëm nëse buxheti shtetëror ka mjete të mjaftueshme për investime në arsim. Mbi të gjitha, arsimi cilësor mund të ndikojë më shumë në zhvillimin ekonomik se sa zhvillimi ekonomik në arsimin cilësor. Sipas matjeve të Organizatës Europiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD), janë vendet me cilësi të lartë të arsimit ato që po përjetojnë rritje ekonomike më të qëndrueshme
. Një përparësi tjetër e madhe e arsimit është promovimi i barazisë gjinore dhe fuqizimi i pozitës së gruas, e kjo ka përparësitë e veta edhe në aspektin ekonomik. Pagat, të hyrat në agrikulturë dhe produktiviteti, që janë kruciale për ndalimin e varfërisë, janë më të larta nëse gratë që janë të përfshira në agrikulturë arsimohen më mirë
. Në Amerikën Latine, fëmijët e nënave që kanë vijuar për disa kohë shkollën e mesme, mbesin në shkollë për dy deri në tre vite më shumë se sa fëmijët e nënave që kanë shkollim më të ulët. Niveli i vijueshmërisë së shkollës që përcillet nga gjenerata në gjeneratë paraqet një tregues për situatën e vendit në të ardhmen duke marrë për bazë situatën aktuale. Shembujt e deritanishëm ishin më të përgjithshëm dhe të përmasave globale për të treguar se si faktorë të ndryshëm ndikojnë në rrjedhën e arsimit drejt zhvillimit ekonomik të një vendi. Sido që të jetë. raporti në mes rritjes ekonomike dhe arsimit ka qenë një ndër damarët kryesor të analizave të mëhershme ekonomike. Adam Smith në shekullin e XVIII dhe Alfred Marshall në shekullin e XIX, dy figura të rëndësishme në fushën e ekonomisë kanë parashtruar pyetjen se si investimi individual në arsimim ndikon në pasurinë e kombeve. Qasja e literaturës për këtë fenomen mund të ndahet në dy fusha të përgjithshme:


a) Literatura mikroekonomike, që e shikon raportin në mes të mënyrave të ndryshme të matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe se sa ata fitojnë. Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për çka mund të quhet shpagim personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale kjo do të thotë se çdo vit shkollimi ngrit të ardhurat e tyre për 10%. Kjo është një shkallë e jashtëzakonshme e kthimit.


b)  Literatura makroekonomike e cila shikon raportin midis matjeve të ndryshme të nivelit total të arritjeve në fushën e arsimit për një vend në tërësi dhe në shumicën e rasteve matjen standarde të rritjes ekonomike në shprehje të GDP-së. Shumica e studimeve gjejnë fakte për rritje më të lartë të GDP-së në vende ku popullata mesatarisht ka kryer më shumë vite shkollimi dhe ka arritur rezultate më të larta në testet e njohurive
.


Pa dyshim që Shqipëria nuk përbën rast përjashtues nga tezat e mësipërme. Kapitali human konsiderohet si aseti më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Kur themi kapital human kemi parasysh rolin e arsimit në ngritjen dhe formësimin e tij, duke ofruar kështu shkathtësitë kyçe që 


kërkohen në tregun e punës. Sa më i lartë që është niveli i arsimit aq më i lartë do të jetë niveli i të ardhurave.


Duke marrë parasysh të gjitha teoritë e shtjelluara dhe shembujt nga praktika e ditëve të sotme shihet qartë se arsimi ka rëndësi të madhe në formësimin e individit dhe shtetit si tërësi. Sa më shumë rëndësi e kujdes t’i kushtohet aq më pozitive do të jenë prurjet e tij. Të dhënat
 raportojnë se 28 institucione publike Kolorado punësojnë direkt 48.732 persona nga fakultetet. Pjesa më e madhe e të cilëve sugjerohet nga Departamenti i Punës dhe Punësimit të shtetit të Kolorados. 


Kjo e bën sektorin publik të arsimit të lartë një nga punëdhënësit më të mëdhenj shtetëror, kryesisht në fushat e burimeve natyrore/minierave, industria e rënda, ndërtimit publike, telekomunikacion e të tjera. Ai është përgjegjës për më shumë se gjysmën e të gjitha vendeve të punës të sektorit shtetëror.


Ndikimi i kombinuar i 57.675 punonjësve të punësuar drejtpërdrejt me një shtesë prej 39.888 të punësuar indirekt ( i referohemi punës me kohë të pjesshme) kanë nxitur një total prej 97.563 të vendeve të punës. Duke ditur që në Kolorado këto punë paguhen me një rroga mesatare prej 43.524$, atëherë kontributi do jetë në 4250000000 $ në paga dhe shpërblime dhe pothuajse 387.000.000 $ në vit në taksa shtetërore dhe lokale për ekonominë e Kolorados.


Arsimi i lartë ndikon në punë në tre mënyra të tjera. Një shkallë shpesh mundëson një punonjës për të gjetur një punë që paguhet më shumë. Ajo mundëson një punëtor për të gjetur ose për të mbajë një punë në tregun e punës, ku ai është duke konkurruar me punëtorë nga e gjithë bota të cilët shpesh janë të lumtur të punojnë për rroga të ulëta, më pak përfitime dhe në kushte më të vështira të punës me qëllimin e vetëm që të mos kthehen në vendin e tyre, pasi ai vend i ngjan me kushte shumë më të këqija sesa vendi i huaj që i mirëpriti. Ka një diferencë të madhe mbi pagat e punëtorëve më pak të arsimuar me pagat e atyre më shumë të arsimuar.


2.3.1. Efektet "domino"


Personat e punësuar që kanë kryer arsim të lartë marrin gati një rrogë dyfish më të lartë se ato që nuk e kanë kryer atë. Pagat
 më të larta sjellin më shumë kontribut në taksat shtetërore dhe në tatimin mbi të ardhurat. Për pasojë rriten të ardhurat shtetërore, duke rritur për pasojë edhe mundësinë për të investuar në më shumë shpenzime publike.


Një nga zërat më të rëndësishëm të shpenzimeve publike janë ato për arsimin. Një arsim më i zhvilluar do sjell prurje më cilësore të individëve që do japin kontributin e tyre në ekonomi. Pra quhet një efekt domino në rastin kur faktori A sjell ndikim në faktorin B dhe faktori B sjell ndikim në faktorin A.

2.3.2 Vendimet mbi lokalitetet


Kolorado
 ka normat më të larta të popullatës së arsimuar në SHBA. Në vitin 2005, Kolorado u rendit i treti në përqindjen e popullsisë me diplomë universitare, pas Washington dhe Massachusetts (Bureau, 2005 ACS).


Ned Hill, profesor i zhvillimit ekonomik në Universitetin Shtetëror të Cleveland, thekson se parashikuesi më i madh i mirëqenies ekonomike të një vendi është përqindja e të diplomuarve. Organizatat e zhvillimit ekonomik në të gjithë shtetin janë unanim kur përmendin rëndësinë e një fuqi punëtore të arsimuar në aktivitetet e tyre të rekrutimit të punës.


Një fuqi
 punëtore e trajnuar mirë, së bashku me aftësinë e shtetit për të siguruar trajnime shtesë, të veçantë bazuar në industrinë ku operohet, është vazhdimisht prioriteti parësor i kompanive që kërkojnë të zhvendosen ose të zgjerohet. Një kompani
 nuk mund të ketë sukses pa punonjës të kualifikuar për të bërë punën dhe nuk ka asnjë dyshim se cilësia e fuqisë punëtore është çelësi i suksesit të punonjësve në tërheqjen dhe mbajtjen e vendeve të punës. Efektiviteti i sistemit të arsimit të lartë dhe aftësia e tij për të përmbushur nevojat e punëdhënësve  të ardhshëm është jetike për mbijetesën ekonomike të shtetit.

Shkurt
 dhe thjesht, arsimin do ta barazonim me të gjeturit e punës. Sa më i lartë niveli arsimor i fuqisë punëtore, aq më shumë ai mund të konkurroj në nivel global për kompanitë që kërkojnë atë fuqi punëtore. Është gjithnjë e më e rëndësishme për udhëheqësit ekonomike të komunitetit për të formuar koalicione të trajnuesve me bizneset private, si Konsorciumi Ekonomik i Pueblos (PEC). PEC është i përfshirë drejtpërdrejt në edukimin e publikut për të siguruar që fuqia punëtore e Pueblos të jetë e arsimuar dhe e përgatitur për punë sipas mundësive që ofron tregu sot dhe nesër

Në ekonominë e sotme, disponueshmëria e një fuqie punëtore të kualifikuar është çelësi për rritjen e biznesit dhe suksesin e tij. Në Mesa County fokusi është në krijimin e vendeve cilësore të punës për banorët lokal
. Në mënyrë që të tërheqin kompani të ndryshme, është parë e domosdoshme se duhen patur mundësitë për arsimimin dhe trajnimin që u mundëson njerëzit të plotësojnë këto vende pune. 


Kolorado mund të mbështetet më në cilësinë e mrekullueshme të jetës natyrore që ofron për të tërhequr dhe mbajtur bizneset në shtetin e tij. Ka patur një ndryshim themelor në ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme që mundëson rritjen e një ekonomie të fortë. Ekonomia e ditëve të sotme bazohet në njohuri, është e fokusuar në hulumtimet e kapitalit, në inovacionin dhe sipërmarrjen. Dhjetë vjet më parë, bizneset e bënin përzgjedhjen e fuqisë punëtore bazuar në lokalitetin ku operonin. Sot, bizneset çështja bazë e rekrutimit të punonjësve është zgjedhja e asaj fuqie punëtore që është e trajnuar.


Le të ndalemi
 edhe në një fakt më interesant, është një tjetër mënyrë që institucionet e arsimit të lartë sjellin ndikim në lokalitetin ku ato ndodhen. Njerëzit duke kërkuar për një vend që të zhvendosen pas daljes në pension shpesh preferojnë komunitetet me një shkollë të lartë për shkak të lehtësitë që ajo ofron, siç janë ligjëratat, dramat, shfaqjet muzikore, mundësia për të audituar në klasa, madje edhe fqinjët shfaqen më interesant. Këtu pensionistët janë një formë e "industrisë bazë", duke sjellë dollarë të reja në lokalitetin ku ato vendosën të kalojnë pensionin e tyre, duke krijuar të ardhura përmes blerjes së produkteve dhe shërbimeve si edhe të ardhurat nga taksat. Po ashtu lindshmëria e lartë sjell për pasojë mundësinë e daljes më shpejt në pension, çka nënkupton edhe një moshë më aktive të pensionit.


2.4. Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellë e të ardhurave me arsimin e lartë

Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellë e të ardhurave me arsimimin nënkupton një marrëdhënie që jo vetëm rritja e nivelit të arsimit të lartë ndikon në rritjen e të ardhurave, por edhe rritja e të ardhurave ndikon në rritjen e nivelit arsimor.


Një arsye për këtë mund të jetë se të ardhurat e larta çojnë në më shumë kursime dhe investime që rrisin mundësitë për arsimim. Gjithashtu, të ardhurat e larta mund të çojë në përmirësimin e objekteve arsimore, objektet e kujdesit shëndetësor dhe pajisje të tjera lokale që rrisin numrin e vendeve të reja të punës. Rezultati është mbështetur nga studimi i Gyimah-Brempong(2006), i cili tregon se të gjitha nivelet e edukimit për zhvillimin e kapitalit njerëzor, duke përfshirë arsimin e lartë për zhvillimin e kapitalit njerëzor, janë statistikisht të rëndësishme dhe kanë një efekt pozitiv në normën e rritjes së të ardhurave për frymë në qarqet afrikane. Rezultatet më tej tregojnë se rritja e popullsisë ka një marrëdhënie negative me rritjen e nivelit arsimor. Kjo është një prirje e zakonshme, e cila tregon se njerëz të arsimit të lartë janë më kontrollues të madhësisë së familjes. Gjithashtu
 në shumë vende të varfra është vënë re edhe një prirje e përgjithshme që individët me arsim të lartë migrojnë jashtë (ARC, 2010b). 


Nga një studim i kryer mbi marrëdhënien mes arsimit dhe rritjes ekonomike në West Virginia ka rezultuar se niveli arsimor rrit produktivitetin, rrit të ardhurat, ul rrezikun e varfërisë dhe përmirëson standardet e jetesës. Kështu, investimi në arsim, veçanërisht në qarqet e varfra, do të jetë thelbësore për rritjen e të ardhurave. Së dyti, analiza empirike tregoi ndikimin e arsimit të lartë në rritjen e popullsisë. Duke nxjerrë në pah se duhen marrë masa adekuate në kuadër të politikave, të cilat janë të nevojshme për të kontrolluar migrimin jashtë vendit dhe për të krijuar mundësi punësimi brenda shtetit. 


Këtu vlen të përmendet edhe migrimi masiv që po ndodh në vendin tonë aktualisht, migrim ky i cili po shpjegohet si pasojë e varfërisë, por mund të jetë edhe pasojë e faktit që në vendin tonë ka një normë marxhinale të konsumit shumë më të lartë se norma marxhinale e pagesës së shpenzimeve. Individët të cilët ishin "edukuar" të mos paguanin dritat, ujin dhe taksa të ndryshme, u gjenden përballë reformave të cilat i detyronin ato që të paguanin atë që më parë nuk e paguanin. Individ të tillë e kanë të vështirë të mësojnë shumë shpejt të jetojnë me më pak konsum, pra u përballën me një mungesë të fleksibilitetit në uljen e normës marxhinale të konsumit. Një mënyrë
 për të nxitur zhvillimin ekonomik është krijimi i "konkurrencës në punë", me një pjesëmarrje më të lartë të fuqisë punëtore të punësuar në pozicione "krijuese", janë ata persona të cilët kanë kryer specializime të bazuara në njohuri dhe krijimtari të ideve, të tilla si inxhinier, designers, menaxherët biznesi dhe shkencëtarë (ARC, 2011).


Në përgjithësi, rezultatet empirike dhe analizat theksuan nevojën për një grup të plotë të politikave për të nxitur rritjen ekonomike në West Virginia. Këto politika duhet të përmirësojnë në mënyrë adekuate rritjen e arsimit, të mundësive për sigurimin e të ardhurave, së bashku me zhvillimin e infrastrukturës bazë. Sipas ARC (2010b), rajoni Appalachian i mungon infrastruktura për të marrë përparësi të plotë të fitimeve të reja ekonomike dhe për të krijuar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik lokal. Kështu, çdo ndërhyrje e politika pa patur një zhvillim fizik në infrastrukturë në West Virginia do të ishte më pak efektive.


Analiza e bazuar në ndryshimet e të ardhurave, të arsimit dhe të popullsisë, nxjerr në pah dy pika të rëndësishme. Së pari, analiza empirike tregon se si rritja e arsimimit dhe rritja e të ardhurave ndikojnë pozitivisht te njëra-tjetra. Kështu, përpjekjet për të rritur punësimin ose mundësitë për gjenerimin e të ardhurave do të jenë të dobishme. 


Sipas ARC (2010b), vetëm 35 prej 420 vendeve në Appalachia raportuan rritje pozitive të punësimit nga viti 2007 deri në vitin 2010. Megjithatë, sipas planit strategjik të Appalachia, rajoni pritet të krijojë 120.000 vende të reja pune 2011-2016 (ARC , 2011). Kjo do të rrisë  arsimimin, si edhe rritjen të ardhurat e West Virginia. Kështu, investimi në arsim, veçanërisht në qarqet e varfra, do të jetë thelbësor për rritjen e të ardhurave.


Së dyti, analiza empirike tregoi ndikimin e arsimit të lartë në rritjen e popullsisë. Kështu që duhen marrë masa adekuate të nevojshme për të kontrolluar migrimin jashtë vendit dhe për të krijuar mundësi punësimi brenda shtetit. Një mënyrë e mbajtjes zhvillimin ekonomik është krijimi i "konkurrencës në punë", me një pjesëmarrje më të lartë të fuqisë punëtore të punësuar në pozicionet "krijuese" (ARC, 2011). Mënyra
 më e mirë për të  "zbutur" varfërinë nëpërmjet arsimimit, synon përmirësimin e cilësive themelore të forcave të punës duke u fokusuar në mbështetjen dhe zhvillimin e industrive me karakteristika të veçanta etnike. 

Lidhur me "zbutjen" e varfërisë përmes edukimit, ajo mund të vërehet se në të kaluarën, përveç financimeve standarde që i janë bërë shtresës së varfër, sic është ndihma sociale, departamente të tjera qeveritare kanë zbatuar edhe disa programe investuese që përfshinin projekte të arsimimit të detyrueshëm për zonat e varfërisë
. Ky program arsimi i detyrueshëm fokusohet kryesisht në shtresa të varfra dhe krahina të caktuara. Kina është një vend, që në të kaluarën e saj gjejmë shumë ngjashmëri me vendin tonë, ndaj le të analizojmë se çfarë hapash janë ndërmarrë për të rritur arsimin.


Rritja
 spektakolare e zhvillimit arsimor në Kinë ka bërë që të përfitojnë provincat dhe rajonet e saj në mënyrë të pabarabartë. Rritja e shpejtë e Kinës gjatë 30 viteve të fundit ka tërhequr qindra miliona qytetarëve të saj nga varfëria dhe e ka kthyer Kinën në "fabrikën e botës" (Davis, 2011). Megjithatë, Kina ende mbetet si një nga vendet me shkallën më të lartë në botë të pabarazisë në të ardhurat rajonale (Jian, Sachs dhe Warner, 1996). 


GDP e ulët dhe mos zhvillimi i zonave rurale dhe rajonit perëndimor të Kinës mund të jenë faktorët kryesor që i atribuohen mungesës së disponueshmërisë së arsimit
. Njerëzit të cilët nuk kanë arsimim dhe njohuri patjetër do të gjejnë veten në vështirësi për të dhënë kontributin e tyre në shoqëritë e përparuara, pasi në të tilla shoqëri duhet kontributi i personave me arsim dhe njohuritë e duhura në atë aspekt të arsimit që janë profilizuar (Stevens dhe Weale, 2003). 

Ka
 një paralelizëm midis Kinës dhe Shqipërisë në lidhje me problematikën e arsimit, e cila ka nevojë për një strategji konkrete që ti mundësojnë ndryshime progresive. Kudo në botën e qytetëruar arsimimi i shtetasve është një detyrim i përhershëm, i cili duhet vlerësuar si një promotor që nxit midis njerëzve e popujve mirëkuptimin, tolerancën, respektin dhe miqësinë, duke ndihmuar në krijimin e kulturës universale dhe të të drejtave të njeriut
. 


Në Kinë
 rëndësia e arsimit u pa e lidhur më rëndësinë e zhvillimit ekonomik dhe anasjelltas, duke u krijuar kështu ideja e një cikli vicioz.


· Ekonomitë e vendeve në zhvillim e sipër si vendi ynë janë më shumë të centralizuara në kryeqytet 


· Në zonat rurale ku ka prejardhjen edhe shumica e popullsisë, vuajnë nga zhvendosja e banorëve, veçanërisht i atyre të arsimuar, nga zonat rurale drejt atyre urbane, por më shumë drejt kryeqytetit.


· Mirëpo një i arsimuar nuk jep dot kontribut direkt në pjesët ekonomike të kryeqytetit ku është punësuar, pasi nevoja e tregut të punës mund të jetë "ngopu" për shërbimin që ai ofron në bazë të arsimit të lartë që ka mbaruar. Për pasojë ky i arsimuar ndihet i detyruar të bëj punë që nuk janë të profilit të tij më arsyen e vetme që të mbaj veten të angazhuar me punë. 

· Për të mbijetuar në kryeqytet hasen edhe paradokse si ai i Tiranës ku shumica e personave që punojnë në bankë nuk kanë mbaruar arsimin e lartë ekonomik, por kjo shumicë nis studimet në fakultetin e ekonomisë, qoftë privat qoftë shtetëror vetëm pasi ka nisur punë në bankë dhe synon të vazhdojë të punoj aty.

· Si pasojë ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike do të ishte më i dobët dhe shumë më pak i drejtpërdrejt.

2.5. Rishikim i Literaturës teorike dhe empirike

Në përgjithësi, analiza e ndikimit të arsimit të lartë në rritjen ekonomike është e rrënjosur në kapitalin human. Historia e kapitalit human daton që në kohën e Adam Smith, babai i ekonomisë. Edhe pse ai nuk e ka përdorur termin kapital human, ai e ka skicuar konceptin në një punim “Natyra dhe Shkaqet e Pasurisë së Kombeve” të botuar në vitin 1776. Ai iu drejtua konceptit të kapitalit human, si një formë e kapitalit fiks (Smith, 2007), e përcaktoi si "aftësitë e fituara dhe të dobishme të të gjithë individëve apo anëtarëve të shoqërisë" (Smith, 2007, f. 179). Ai shpjegoi se njerëzit i arrijnë dhe kultivojnë talentet e tyre përmes arsimit, studimit, apo mësimit të profesionit; se njerëzit dhe shoqëria përfiton nga talentet e tyre; dhe se këto talente kanë një kosto dhe shpërblejnë individit dhe shoqërinë. Edhe pse Smith ka dhënë konceptin e kapitalit human në shekullin e 18, kjo ishte deri në vitin 1928 kur një ekonomist anglez, Pigou, në fakt përcaktoi qartë termin "kapitalit human."  Vëmendja për rritjen ekonomike u rrit pas Luftës së Dytë Botërore dhe bëri që ekonomistët të përqendrohen më shumë në zhvillimi e kapitalit human (Van Leeuwen & Foldvari, 2008). Megjithatë, hulumtimet në rritjen ekonomike kanë vazhduar të përqendrohen në akumulimin e kapitalit fizik deri tek treguesit e zhvillimit social, të tilla si shkrim e këndim, jetëgjatësia, dhe shëndeti, u prezantua nga Mincer në vitin 1958 dhe Schultz në vitin 1961. 

Në vitin 1964, Becker e pasuroi konceptin e kapitalit human me botimin e një libri me titull “Kapitali human”, në të cilin është bërë një analizë teorike dhe kërkime empirike mbi kapitalin human.


Kapitali human përfshin njohuritë, teknikat, aftësitë dhe karakteristikat që individët kanë dhe  I mundësojnë ata për të përmirësuar mirëqenien e tyre personale, sociale, apo ekonomike (O'Brien & Paczynski, 2006). Faktorët e kapitalit human janë të rëndësishëm për të shpjeguar dallimet në produktivitetin midis vendeve (Hicks, 1979). Ekziston një konsensus i përgjithshëm se përmirësimi i kapitalit human mbështet rritjen ekonomike, veçanërisht rritjes afat-gjatë (LEEUWEN VAN & Foldvari, 2008).


Së bashku me teorikisht inkuadrim marrëdhëniet në mes të kapitalit human dhe rritjes ekonomike, studimet empirike përpjekur për të provuar "urtësi konvencionale që rritja e prodhimit dhe kapitalit human lidhen pozitivisht" (Judson, 2002, f. 210). Easterlin (1981) ka vërejtur se përhapja e arsimit ka paraprirë rritjen ekonomike moderne në shumicën e vendeve edhe pse zgjerimi i papritur i arsimimit në disa vende nuk është ndjekur nga zhvillimi ekonomik. Ai argumentoi se suksesi ekonomik në vendet veriperëndimore të Evropës në një kohë kur disa vende në botë kanë arritur zhvillimin ekonomik ishte për shkak të edukimit të tyre me një bazë protestante. 


Përpjekja për të zbuluar marrëdhëniet në mes të arsimit dhe rritjes ekonomike përfshin jo vetëm një analizë të shkollimit, por edhe i leximit. Për shembull, Azariadis dhe Drazhen (1990) ka ekzaminuar efektin e arsimimit në rritjen për katër grupe të vendeve me nivele të ndryshme të zhvillimit të arsimit. Ata vënë re 71 vende në drejtim të rritjes vjetore të PBB-së për frymë, PBB-së, dhe shkalla e shkrim-leximit. Në rezultatet e tyre, grupi që kishin norma më të larta të shkrim-leximit në krahasim me PBB-së, duke përfshirë vende të tilla si Japonia dhe Korea e Jugut, tregoi një raport më të lartë të rritjes se sa grupet e tjera. Me fjalë të tjera, vendet me kapital human më të lartë në krahasim me nivelin e tyre të GDP-së ka demonstruar nivele më të larta sesa vendet e tjera.


Gjatë disa dekadave të fundit, ekonomistët kanë dhënë disa korniza teorike për të shpjeguar marrëdhënien midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Një numër i madh i studimeve empirike janë zhvilluar për të testuar hipotezat sugjeruara. Megjithatë, ekonomistët që janë të interesuar në lidhjen e arsimit dhe ekonomisë mund të ndahen në dy kampe kryesore. Studimet e para të kthimit individuale të arsimit, e cila është e lidhur me aspektet individuale të rritjes ekonomike. Llogaritë e dytë për rritjen ekonomike (Hicks, 1987, mincer, 1984).


2.5.1. Kthimi individual nga Arsimi i lartë

Arsimimi gjeneron përfitime ekonomike për individët në një shoqëri dhe ky grup individësh ka një efekt në ekonominë e vendit (Stevens & Weale, 2004). Mbështetur në kuptimin mikroekonomik ka dhënë një pasqyrë më të qartë të përfitimeve monetare që vijnë nga arsimi I lartë. Në Studimi klasik të Mincer (1974) që ka të bëjë me të ardhurat individuale dhe arsimin e lartë, ai shqyrton të ardhurat individuale në kuptimin e viteve të shkollimit, moshës, përvojës, etj Rezultatet e tij treguan se për meshkujt e bardhë të cilët nuk janë duke punuar në ferma, një vit shtesë në arsimimin e tyre ka rritur të ardhurat e një individi me rreth 7 për qind. Efekti i numrit të viteve të shkollimit të ndryshme me vitet e përvojës dhe fushën e punës.


Psacharopoulos (1994) ka bërë një krahasim ndër mjet vendeve për kthimin individual nga arsimimi. Studimi i tij ka mbuluar 78 vende dhe shqyrtohet shkalla e kthimit të arsimit siç përcaktohet nga niveli i shkollimit. Kthimi më i lartë i arsimit të lartë ka qenë 24 për qind në vit në Jemen dhe më e ulëta ishte - 4,3 për qind në vit në Zimbabve. Përveç kthimit nga edukimi, studimi Psacharopoulos gjithashtu zbuloi dallimet në normën e kthimit social ndërmjet niveleve të shkollimit duke përdorur mesataren e agregateve nga niveli i të ardhurave. Rezultatet e tij treguan se kthimet sociale janë ulur ndërkohë që niveli i arsimimit individual është rritur. Ai gjithashtu zbuloi se kthimi social i arsimit mund të jetë i lidhur me pasurinë e vendit. Në vendet me të ardhura të ulëta, normat sociale të kthimit në vit ishin 23.4, 15.2, dhe 10.6 për qind për arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë, respektivisht. Në vendet e me të ardhura të mesme, shkalla shoqërore e kthimit ishte 14.3 për qind në vit në arsimin fillor, 10.6 për qind në vit në të mesëm, dhe 9.5 për qind në vit në arsimin e lartë. Ai i atribuon këto norma të ulta të kthimit social për arsye se ka një rritje në forcën e punës së shkolluar që ofron arsimi i lartë.

Ka edhe disa kërkime empirike mbi kthimet individuale nga arsimi i lartë në nivel vendi (Ashenfelter & Krueger, 1994; Ashenfelter & Rouse, 1996; Denny & O'Sullivan, 2007; Dockey, 2005, Heckman, Lochner, dhe Todd, 2007; IL Lee, 2000; Walker & Zhu, 2003). Për shembull, Acemoglu dhe Angrist (1999) tregoi se Vitet mesatare të shkollimit në Shtetet e Bashkuara kanë pasur një efekt të fortë pozitiv në pagat individuale. Në rezultatet e tyre, një rritje një-vjeçare në vitet mesatare të shkollimit kanë rritur pagat mesatare individuale me 7 për qind. Ata gjithashtu zbuluan se niveli i shkollimit ishte i lidhur me nivelet e pagave të shtetit, edhe pse kthimet në nivelin shoqëror ishin më pak se 1 për qind. Ata kanë vlerësuar kthimin shoqëror pas kontrollit për përfitimin e drejtpërdrejtë të shkollimit në paga individuale.

2.5.2. Niveli i arsimit dhe rritja ekonomike


Rëndësi të konsiderueshme ka studimi dhe analizimi i efektit të nivelit të arsimit në rritjen ekonomike. Nivelet e arsimit mund të ndahen në shkrim e këndim, arsimin fillor, arsimin e mesëm, dhe arsimin e lartë. Varur nga periudha kohore, nivelet e zhvillimit, peshës në ekonomi, si dhe nivelet e teknologjisë, vëmendja ka qenë e përqendruar në raportin mes nivel të arsimit të lartë dhe ekonomisë.


Për shembull, Azariadis dhe Drazhen (1990) ka kryer një hulumtim që kanë të bëjnë me normat e shkrim-leximit dhe rritjes ekonomike. Nga CCD së 71 vendeve, ata vënë re se vendet me shkallë më të lartë të shkrim-leximit në krahasim me nivelin e tyre të GDP-së kanë ndikuar më shumë në rritjen ekonomike sesa vendet e tjera. Ata theksuan se variabla të cilat kontribuojnë në rritjen ekonomike mund të ndryshojë nga periudha në periudhë. Prandaj, arsimi i lartë mund të shpjegojë një pjesë të ndryshimit në performancën e fundit ekonomike në vendet më të përparuara ekonomikisht.


Për dy dekadat e fundit, disa studime kanë supozuar se arsimi i mesëm është kritike për të rritur zhvillimin ekonomik dhe ka gjetur prova për efektin e saj mbi ekonominë. Për shembull, siç u përmend më parë, Mankiw et al. (1992) e ka ndarë fuqinë punëtore në një grup të arsimuar dhe një grup të paarsimuar. Duke përdorur arsimin e mesëm për këtë ndarje, ata përcaktuan fuqinë punëtore të arsimuar si fuqinë punëtore e cila përfundon arsimin e mesëm. Ata gjetën se sa ndikon fuqia punëtore e arsimuar në rritjen ekonomike. Në mënyrë të ngjashme, Krueger dhe Lindahl (2001) pohon se 7,5 vjet shihen si pikë e efektit margjinale të arsimit. Efekti i arsimit të lartë në rritjen ekonomike ishte pozitive vetëm nëse vitet mesatare të arsimimit në fuqinë punëtore ishin më pak se 7.5 vjet.


Disa studime kanë pohuar se niveli i zhvillimit në një vend përcakton se çfarë lloj i arsimit do të jetë më e dobishme për zhvillimin ekonomik. Për shembull, Wolff dhe Girrleman (1993) kanë hulumtuar mbi rolet e tri llojeve të ndryshme të arsimit. Ata propozuan një ekuacion për të shpjeguar rritjen e prodhimit për kokë banori, niveli fillestar të PBB-së për frymë, dhe grupeve të pasur nivele të ndryshme të arsimit. Ato përdoren gjashtë indikatorë për të vlerësuar gjendjen e arsimit: normat e regjistrimit nga arsimi fillor, të mesëm dhe të lartë, dhe normat e arritjeve të fuqisë punëtore dhënë një arsim fillor, të mesëm dhe të lartë. Midis këtyre dy faktorëve, norma e regjistrimit dhe normës e rritjes së forcës së punës, shkalla e regjistrimit kanë provuar të jetë një tregues i mirë për të shpjeguar rritjen e mëvonshme ekonomike. Wolff dhe Girrleman kategorizuar vendet në dy grupe. I pari ishte se vendet me të ardhura industriale dhe pjesën e sipërme të mesme siç përcaktohet nga Banka Botërore, dhe e dyta ishte të ardhura të ulëta-mesme dhe vendet e varfra. Në vendet e me të ardhura mesatare arsimi i lartë ka shpjeguar rritjen ekonomike më shumë se arsimi fillor dhe i mesëm. Përveç kësaj, arsimi i vetëm i lartë kishte një efekt statistikisht të rëndësishëm në rritjen ekonomike. Në vendet me të ardhura të ulëta dhe të varfra, , arsimi fillor dhe i mesëm ishin statistikisht të rëndësishëm për të shpjeguar rritjen ekonomike, ndërsa arsimi i lartë ofronte pak shpjegim.


Në mënyrë të ngjashme, Keller (2006) analizoi efektet e të tre niveleve të arsimit të rritjes ekonomike së bashku me shkallët e regjistrimit, shpenzimet për studentë dhe të shpenzimeve publike në arsim. Për më tepër, Petrakis dhe Stamatakis (2002) zbuloi se secili nivel i arsimit ka pasur efekte të ndryshme në rritjen ekonomike. Ata sugjeruan se efekti i një niveli të caktuar të arsimimit midis vendeve me nivele të ndryshme është i ndryshëm ndaj ecurisë ekonomike. Në vendet e zhvilluara, arsimi i lartë ishte më i rëndësishmi. 

Duke u ndalur më shumë në fazën e zhvillimit, Kiso (1993) dhe ESIM (1994) shënoi rëndësinë e arsimit të mesëm në rritjen ekonomike të vendeve të Azisë. McMahon (1998) gjithashtu ka identifikuar rolet dhe funksionet në tre nivelet e arsimit në Azinë Lindore. Për ekonomitë në Azinë Lindore një rritje e hershme e regjistrimeve të arsimit të lartë në nuk priren të jenë efektive për rritjen e rritjes. Ky joefikasitet është për shkak se arsimi i lartë zakonisht është i lidhur me rritjen ekonomike në një periudhë të më vonshme.


Arsimi i lartë luan një rol të madh në nxitjen e rritjes ekonomike në vendet e zhvilluara ndryshe nga vendet më pak të zhvilluara (Sianesi & Reenan, 2002). Gemmell (1996) analizoi rolin e arsimit të lartë duke marrë në analizë numrin e regjistrimit në shkolla në 98 vende. Ai shqyrtoi rëndësinë e arsimit të lartë për vendet e OECD-së, dhe deklaroi se përmirësimi i arsimit të lartë ka pasur një ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen ekonomike, ndërsa arsimi i mesëm është i rëndësishëm për nxitjen e investimeve.


Në studimet empirike, megjithatë, nuk është e vështirë për të gjetur dhe studime në të cilat arsimi i lartë ka efekte të parëndësishme ose negative në rritjen ekonomike (Barro dhe Sala-i-Martin, 2004, McMahon, 1998). Këto efekte duket se i atribuohen faktit se këto studime merrnin mesataren e përgjithshme të nivelit arsimor në vendet që kanë nivele të ndryshme të zhvillimit ose nuk përdorin të dhënat e fundit të vendeve të zhvilluara (Sianesi & Reenen, 2003).


Brenda disa dekadave të fundit, studimet empirike që kanë të bëjnë me vendet e OECD i kanë dhënë shumë prioritet arsimit të lartë duke analizuar lidhjen e saj me rritjen ekonomike. Raporti i individëve shumë të aftë dhe të punëtorëve të arsimuar me diploma universitare është rritur gjatë 25 viteve të fundit (Katz dhe Autor, 1998). Ky trend ekziston në vendet më të zhvilluara dhe duket të jetë i lidhur me ndryshimet në aftësitë e kërkuara në industritë e zhvilluara (Bredt & Sycz, 2007). Roli i arsimit të lartë është parësor dhe mjaft i rëndësishëm që sjell risi dhe konsiderohet si çelësi për rritjen ekonomike në të ardhmen (Mattoon, 2006).


Për shembull, Jenkins (1995) ka ekzaminuar marrëdhëniet në mes të aksioneve të kapitalit human dhe prodhimit ekonomik në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo përdorte të dhëna në seri kohore 1971-1992 dhe teston ndikimin e kualifikimeve të fuqisë punëtore në performancën ekonomike. Në rezultatet e saj, punëtorët shumë të kualifikuar tregojnë se kanë dy herë më shumë produktivitet se punëtorë të pakualifikuar. Kështu, rezultatet e saj mbështesin idenë se investimi në kapitalin human, sidomos për arsimin e lartë, rrit produktivitetin. Në mënyrë të ngjashme, Jorgenson dhe Fraumeni (1992) kanë matur ndikimin e investimeve në arsim për ekonominë amerikane. Ata pohuan se investimet në kapitalin human dhe fizik shpjegojnë ritmet e rritjes të larta gjatë Luftës së Dytë Botërore. Duke shfrytëzuar një llogaritje të re të prodhimit të përgjithshëm, ata gjithashtu treguan se kontributi i përmirësuar i cilësisë së punës në rritjen ekonomike (26%) ka tejkaluar atë të kapitalit fizik (22%)


Duke përdorur të dhënat e brendshme të SHBA-së, Baum dhe Payea (2004) u përpoqën që të analizojnë përfitimet për individët dhe shoqërinë nga investimet e shtetit në arsimin e lartë. Rezultatet e tyre tregojnë se nivelet e larta të arsimit po lidhen me të ardhura më të larta, dhe hendeku i të ardhurave në mes të fuqisë punëtore me arsim të mesëm dhe të fuqisë punëtore me arsim të lartë është rritur me kalimin e kohës. Ata pohuan se të diplomuarit kanë kontribuar për shoqërinë, duke rritur të ardhurat publike duke përfshirë edhe të ardhurat më të larta tatimore, si dhe tregues të tjerë që kanë shënuar përmirësim, të tilla si nevoja më të ulët në programet e mbështetjes sociale, normat e ulëta të izolimit, dhe nivelet më të larta të pjesëmarrjes qytetare. Edhe pse përshkrimi i thjeshtë i një marrëdhënie të lidhur ndërmjet inputeve dhe outputeve mund të tregojë efektet e arsimit të lartë, studimi i tyre na kujtoi se përfitimet shoqërore të arsimit të lartë kanë tërhequr më pak vëmendje sesa përfitimet individuale, që do të thotë nivele të larta të edukimit janë të lidhura me të ardhurat më të larta në një kuptim të përgjithshëm.


Vedder (2004) ka kryer një analizë mbi investimet e shteteve në arsimin e lartë amerikan, ka vënë në pikëpyetje nëse financimi në arsimin e lartë automatikisht do të sigurojë një kthim më të madh për ekonominë në nivel lokal. Ai vuri në dukje se ka pasur disa shtete të cilat investojnë më shumë në arsimin e lartë, por dështojnë për të arritur rritje më të shpejtë ekonomike sesa shtetet e tjera që kanë shpenzuar më pak në arsimin e lartë. Ai pranoi, megjithatë, se arsimi i lartë është me rëndësi kritike për rritjen ekonomike.

Tabela 1. Studimet që kanë analizuar ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike

		Autori

		Vendi

		Metoda

		Rezultati



		Asteriou & Agiomirgianakis (2001)

		Greqi

		Cointegration test


Causality test

		Efekt Pozitiv i arsimit të lartë në rritjen ekonomike



		Cheng & Hsu (1997)

		Japoni

		Analizë e serive kohore

		Lidhje e ndërsjellë e arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike



		Self & Grabowski (2003)

		Japoni

		Analizë auto regresive

		Ndikimi pozitiv i arsimit të lartë



		Huang, Jin, & Sun (2009)

		Kina

		Testi Kointegrimit, Granger causality test

		Marrëdhënie afatgjatë ndërmjet arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike



		C. W. Jang (2007)

		Koreja e Jugut

		Cross-section and


time series analysis

		Ndikim negativ i arsimit të lartë në rritjen ekonomike



		AsgharReza Suman Valeech (2012)

		Pakistan

		Analizë auto regresive

		Ndikim pozitiv i arsimit të lartë në rritjen ekonomike



		Sayantan Ghosh Dastidar 2011

		India

		Analizë e serive kohore




		Efekt Pozitiv i arsimit të lartë në rritjen ekonomike



		Ahmet Basckava


Bilal SAVAS


Famil SAMILOGLU (2014)

		Turkey

		Analizë e serive kohore

		Lidhje e ndërsjellë e arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike





Burimi: Përpunim i autores

Efektet pozitive të arsimit të lartë në rritjen ekonomike janë gjetur në rastet e vendeve në zhvillim. Duke përdorur analizën me të dhëna e serisë kohore të Afrikës 1960-2000, Gyimah-Brempong, Paddison, dhe Mitiku (2006) ka treguar rezultate të ndryshme nga studimet e mëparshme në lidhje me marrëdhëniet në mes të arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike në Afrikë. Studimet e mëparshme, të cilat përdoren analizë ndër-sektorial me shumë vende, supozohet se arsimi i lartë ka pasur një efekt të parëndësishëm apo edhe negativ në rritjen ekonomike në vendet më pak të zhvilluara, ndërsa arsimi fillor është konsideruar kritik në këto vende. Në të njëjtën kohë, këto mori studimesh tregojnë se arsimi i lartë ka pasur një efekt pozitiv mbi ekonominë në vendet e zhvilluara. Megjithatë, Gyimah-Brempong, Paddison, dhe Mitiku treguar se të gjitha nivelet e arsimit, duke përfshirë arsimin e lartë, ka pasur efekte pozitive në normën e rritjes në vendet afrikane që janë konsideruar si vende më pak të zhvilluara. Për më tepër, këto efekte ishin statistikisht të rëndësishme. Ata gjetën se ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike ishte pothuajse dy herë më shumë se e investimeve në kapitalin fizik në vendet afrikane.


Duke qenë të interesuar se si institucionet e arsimit të lartë mund të kontribuojnë në risi në ekonominë lokale, një konsorcium ndërkombëtar hartoi një Projekt të Sistemeve të Inovacionit Lokale (këtu pas quajtur projekt MIT) është ndërmarrë nga Massachusetts Institute of Technology në Universitetin e SHBA dhe të Kembrixhit në Mbretërinë e Bashkuar (Lester, 2005). Ky projekt ka analizuar rolin e universitetit në kontributet që sjell në risi për ekonomitë lokale me qëllim mbështetjen e firmave 1) për t'iu përgjigjur ndryshimeve në treg, 2) për të prodhuar produkteve dhe shërbime të reja, ose 3) për të krijuar metoda të reja të prodhimit. Roli i parë i universiteteve ka qenë që të jetë një forum publik për ndarjen e ideve dhe një platformë për të ofruar mundësi për kompanitë që të aplikojnë teknologji të re. Roli i dytë ishte për të edukuar dhe zhvilluar fuqinë punëtore. Projekti i MIT gjithashtu propozoi katër mbështetje të veçanta që arsimi i lartë ka dhënë për një ekonomi lokale: sigurimin ose forcimin e kapitalit human lokal, rritjen e kapacitetit lokal për zgjidhjen e problemeve (p.sh. konsulencës), duke ofruar hapësira publike dhe takime, dhe duke siguruar referenca të konsiderueshme.


Me një fokus të veçantë në rajonin Midwestern në Shtetet e Bashkuara, Mattoon (2006) theksoi rëndësinë e arsimit të lartë. Ky rajon nuk kanë pasur rritje të shpejtë të popullsisë, por kishte industritë që kishin nevojë për risi në menaxhimin dhe teknologjinë për transformimin e ekonomisë. Me fjalë të tjera, arsimi i lartë ka qenë e domosdoshme për rritjen ekonomike në Midwest duke ndikuar në rritjen e produktivitetit. Mattoon (2006) pohoi se institucionet e arsimit të lartë kanë zgjeruar rolin e tyre për zhvillimin e strategjisë së prodhimit, shërbimeve, ose menaxhimit. Ai gjithashtu argumentoi se diversiteti mes institucioneve të arsimit të lartë është i nevojshëm për të mbështetur një gamë të gjerë të kompanive dhe aktiviteteve ekonomike.


Rritja në masë të madhe përfshin vendet e zhvilluara (vendet e OECD ose anëtare të BE shtete) dhe në një masë më të vogël vetëm EQL) vende Qendrore dhe Lindore Evropiane të (Bassanini et al, 2000;. Bassanini & Scarpetta, 2001, 2002; Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Vinod & Kaushik, 2007). Gjithashtu, për ish Vendet e Bashkimit Sovjetik një hulumtim i tillë mungon. Gjithashtu, vendet e ndajnë disa karakteristika arsimore, siç pasqyrohet në një numër e trashëgimive arsimore të trashëguara nga regjimi socialist dhe aspiratës përqafojnë vlerat edukative perëndimore. Ndër trashëgimitë pozitive socialiste janë infrastruktura të ngurta për sigurimin e arsimit dhe administratës, arsimit pa pagesë për të gjithë fëmijët, regjistrimet gati universale të përgjithshme të arsimit, dhe normat e larta të leximit.

Gjetjet e ndryshme dhe madje edhe kontradiktore mund t'i atribuohen për matjen dhe marrëdhëniet komplekse ndërmjet arsimit dhe ekonomisë. Përveç kësaj, për shkak se ka nën-sektorët si në arsim dhe ekonomi, diskursi i përgjithshëm do të jetë e diskutueshme nëse kombinime të veçanta të secilit nën sektor brenda tyre janë dhënë. Siç kam diskutuar, marrëdhënia dhe ndikimi i ndërsjellë që ka arsimi i lartë të rritja ekonomike janë fokusi i shumë studimeve. Në industritë e zhvilluara, ndikimi i arsimit të lartë ka qenë më i theksuar. 

2.6. Arsimi i Lartë si instrument për zhvillimin ekonomik të vendit 


Si fillim le të njihemi me faktin që arsimimi nuk i ngjan një projekti, i cili ka një afat, një datë fillim dhe një datë përfundimi, arsimimi nuk përfundon kurrë, ai është një proces i vazhdueshëm i të mësuarit dhe një rritje e vet-zhvillimit. 


Arsimimi
 është përshkruar përgjithësisht si aftësia e dikujt për të qenë në gjendje për të lexuar dhe shkruar. Nuk ka asnjë përkufizim të qartë se çfarë kë mund të quajmë një person të "shkolluar", por ne shpesh supozojmë se një "i shkolluar" është ai/ajo që ka lexuar dhe shkruar mjaftueshëm si edhe zotëron aftësitë bazë matematikore. Por ndikimi i arsimit në ekonomi nuk shihet thjesht si ndikimi i aftësive të të lexuarit apo shkruarit, në të kundërtën, ai(ndikimi) përfshin të menduarit në mënyrë kritike dhe të kuptuarit madje edhe të situatës ekonomike në botë. Për të merituar mbiemrin: "person i arsimuar" presupozohet që reagimet e individit duhet të jenë të tilla që përmes zgjidhjeve të ndryshme të arrijnë që me efektivitet të lartë të kapërcejnë pengesat që ai/ajo po përballet në situatë të caktuar dhe që mbi të gjitha kjo përballje të jetë krejtësisht e ndryshme nga ajo e dikujt që nuk e meriton mbiemrin "person i arsimuar".


Pra prej individëve të arsimuar pritet shumë, pritshmëri këto që janë të ndryshme në situata të ndryshme. Madje do të ndalemi këtu për të sqaruar që në vendin tonë nocioni i fjalës " i shkolluar" ka ndryshuar nga ai përpara viteve '90 (periudha e sistemit diktaktorial) me nocionin pas viteve '90.


Gjatë periudhës së komunizmit ti thoje dikujt djalë ose vajzë e shkolluar nënkuptonte pik së pari djalë/vajzë që kishte mbaruar shkollën e mesme. ndërsa për ato që kishin mbaruar të lartën cilësohej ky fakt në këtë formë: "Është djalë me shkollë të lartë", pra të paturit e shkollës së lartë shihej shumë më shumë sesa thjesht fakti i të qenurit ”i arsimuar".


Pas viteve '90 të thoje për dikë: "Person i arsimuar" nënkuptoje domosdoshmërish të paturit e shkollës së lartë nga ky person. Gjatë viteve të komunizmit fokusi nuk ishte të arsimoheshin sa më shumë individ me shkollë të lartë, por të punësoheshin sa më shumë prej tyre në ndërmarrje shtetërore. Punësim ky, i cili njihte si kufi moshe vetëm moshën 14 vjeç, pra mbi 14 vjeç mund të punësoheshin të gjithë. Në ndërmarrje ku gati gjysma e të punësuarve ishin në vitet e hershme të adoleshencës nuk ka sesi të presim që këto ndërmarrje të kishin eficencën dhe efektivitetin e kërkuar, duke vërtetuar kështu tërthorazi hipotezën e mungesa e arsimimit sjell një mungesë të rritjes ekonomike, madje madje e çon deri në rënie ekonomike.


Arsimimi përgatit jo vetëm individëve që kanë përvetësuar aftësitë themelore, njohuritë, dhe vlerat përmes arsimimit, por arsimimi edhe duhet të jetë i"aftë" që ti ndihmojë ato në aplikimin e njohurive të akumuluara duke i shpalosur këto të fundit si aftësitë në vendin e punës në mënyrë që të kontribuojnë për shoqërinë
. 


Ky kontribut
 është më i matshëm në fushën e ekonomisë sesa në fushat e tjera sociale, nëse do të donim ta shihnim shkencën e ekonomisë më shumë si qasje shkencore sesa si një qasje sociale. Pikërisht për këtë arsye ekonomistët prej kohësh janë përqendruar në rolin e arsimimit në zhvillimin ekonomik. Përpjekjet për të përcaktuar sasinë dhe rolin e arsimimit në zhvillimin ekonomik datojnë në vitin 1925 fal punës së S.G.Strumilin. 


Në nivelin
 mikro-ekonomik, ka studime që përpiqen të lidhin të ardhurat vjetore të individëve fal punës që ato bëjnë në varësi të viteve të shkollimit të lartë. Studimet e bëra nga Walsh (1935), nga Friedman dhe nga Kusnetz (1946)i hapën "rrugën" studimeve të mëtejshme të përgatitura në formën e veprave të para që u shfaqën në vitet 1950 dhe 1960, të tilla si ato të Schultz (1963),  të Becker (1965), të Blaug (1965), të Mincer ( 1962) dhe shumë të tjerëve më vonë. Përmes këtyre studimeve për rëndësinë e arsimimit të lartë në zhvillimin ekonomik u vu re se:


a) Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me të ardhurat si edhe me aftësitë e individëve për të qenë më produktiv në punën e tyre.


b) Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me nivelin e investimeve në një vend. Kjo është arsyeja pse shumica e organizatave kanë rritur buxhetet e tyre për trajnimin e punonjësve. Para faktit se organizatat e dinë se rrezikojnë që punonjësit e trajnuar të largohen ato sërish investojnë në trajnimin e tyre pasi ekziston një risk akoma edhe më i madh, ai i të mbajturit në punë të punonjësve të patrajnuar.


Alfred Marshall ofroi të dhëna empirike nga përvoja amerikane për të argumentuar se niveli i produktivitetit të punës në vende të ndryshme është i lidhur pozitivisht me shpenzimet për frymë për arsimimin e lartë dhe me normën e arsimimit, ndërsa konkluzionin më të përmbledhur në lidhje me këto të dhëna e solli Arcadius (1965): "Natyrisht ka shumë faktorë që pengojnë zhvillimin e ekonomisë, por më kryesori ndër to është mungesa e arsimimit, që e dallon një vend jo të qytetëruar nga të gjitha vendet e tjera të qytetëruara. Një rritje
 e produktivitetit të punës është mjeti i vetëm që ul nivelin e varfërisë dhe përhapja e arsimit të lartë dhe dijes është politika më e mirë për ta rritur ekonominë e një vendi. Ekonomistët besojnë se investimi në edukim apo kapitalin njerëzor rrit prodhimit dhe produktivitetin e punës. Investimi në kapitalin njerëzor është vendimtar për të ardhmen, sepse ekonomia bazohet në njohuritë e marrë nga eksperienca e ekonomisë post-industriale (Dickens et al., 2006).


Teles dhe Andrade (2004) vlerësuan marrëdhënien midis shpenzimeve qeveritare për arsimin dhe rritjes ekonomike. Rezultatet nxorën në pah se fitimet e një agjenti ekonomik (për shembull agjent burse, agjent shitje) ndikoheshin nga niveli i tij/saj arsimor. Në SHBA Jorgenson dhe Fraumeni (1992) vlerësuan ndikimin që investimet në arsim kanë në rritjen ekonomike. Ata përdorën të dhëna nga 1948 deri 1969 duke konkluduar se një vlerë e përshtatshme e investimeve në arsim ka ndikimin e saj në të ardhurat që një individ merr nga puna që ai bën.


Me "infrastrukturë"
 të arsimimit do ti referohemi mënyrës së transmetimit të dijeve dhe efektet e këtij transmetimi në ekonomi. Le të studiojmë pik së pari ndikimin e "infrastrukturës" së arsimimit duke u nisur nga fakti që ka një drejtim shumë ndryshe arsimimi lindor me atë perëndimor, arsimimi i vendeve që kanë përjetuar epoka të "komunizmit" me ato vende që nuk i kanë përjetuar. Duket se të parët kanë një orientim më "teorik", ndërsa të dytët më "praktik". Të parët duket se kanë patur prirje për të krijuar "udhëheqës" dhe "punëtor" që do të udhëhiqen nga to, ndërsa të dytët duken sikur kanë dashur të arsimojnë individët për të qenë investues dhe krijues të vlerave ekonomike.


Roli i arsimimit në ekonomi është pranuar gjerësisht nga ekonomistët dhe politik-bërësit (Gilead, 2012), qofshin këto të "kampeve lindore", qofshin të "kampeve perëndimore". Shfrytëzimi i infrastrukturës dhe teknologjisë kërkon që sistemi i arsimit të lartë të ketë një rol udhëheqës në zhvillimin ekonomik rajonal (Schlottmann, 2010). 


Hanushek dhe Hobmann (2007) shqyrtuan rolin e arsimit në mirëqenien ekonomike duke u përqendruar në rolin e cilësisë në arsim. Rezultatet treguan se aftësitë njohëse (kognitive) të individëve kanë marrëdhënie të fortë me të ardhurat e tyre, me mënyrën sesi ato i shpërndajnë këto të ardhura si edhe me rritjen ekonomike.


Po ashtu zbuluan se cilësia e arsimit shkollor dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike ndryshon midis vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Investimet në sektorin arsimor dhe shëndetësor janë faktorët kryesor për zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike dhe anasjelltas, rritja ekonomike është burimi kryesor për zhvillimin e kapitalit human.

2.7. Efektet e globalizimit të arsimit të lartë


Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë mund të jetë i lidhur me ndryshimet e ndryshme të brendshme dhe të jashtme të sistemin ndërkombëtar
. Së jashtmi, ka pasur ndryshime në tregun e punës, të cilat kanë rezultuar në nevojë për më shumë dije dhe punëtorëve të kualifikuar, si dhe punëtorët me njohuri më të thellë të gjuhëve dhe kulturave të huaja në mënyrë që të arrijnë të përthithin më shpejt metodat e biznesit në të gjithë botën. Arsimimi është duke u bërë gjithnjë e më shumë një "diamant" në duart e individëve që e posedojnë. Në mjedisin e sotëm, arsimi i ofron individëve një shans më të mirë të punësimit, i cili nga ana çon në një mënyrë jetese dhe statusi më të mirë. Modifikimi i dijes si pronë intelektuale ka ndodhur veçanërisht në lidhje me aspektet që lidhin punën intelektuale të universiteteve me atë të komunitetit, të biznesit, dhe interesave dhe prioriteteve të qeverisë.


Ndërsa një tendencë e tillë është mirëpritur shpesh ajo shkakton tensione mes subjekteve më fitimprurëse që aplikojnë shkencën apo teknologjinë, dhe atyre të hulumtimit të bazave teorike, 


sidomos në artet dhe shkencat humane. Efekti
 i globalizimit në arsimimin krijon fituesit dhe humbësit gjithashtu diskuton në lidhje me ndikimin e globalizimit në arsimin e lartë, në rregulloret, në kulturën dhe në alokimin e fondeve operative etj. Globalizimi është një proces, i cili ka prekur shumë fusha të jetës njerëzore, një nga ata që arsimit . Në shekullin e njëzetë, shumë vende në zhvillim kanë përjetuar rritje në fasiliteteve arsimore në dispozicion të tyre për shkak të hyrjes së bizneseve nga Perëndimi.


Disa besojnë se ky proces është një mundësi e paçmueshme për njerëzit e vendeve në zhvillim për të rritur aftësitë dhe standardet e arsimit të tyre
. Të tjerë kanë frikë se ai është thjesht një version modern i imperializmit kulturor që do të çojë në krijimin e një shoqërie universale, e cila në fund të fundit do ketë orientim perëndimor. Një aspekt i globalizimit të arsimit ka qenë krijimi i "projekteve të binjakëzimit" në mes Perëndimit dhe universiteteve jo-perëndimore. Përmes globalizimit e arsimit, i cili është duke transferuar njohurive nga vendet perëndimore drejt në vendet në zhvillim, synohet të përmirësohen aftësitë dhe kapacitetet e njerëzve që marrin këtë arsimim. Bull dhe Watson shkruan në librin e tyre "Zgjerimi i Shoqatës Ndërkombëtare" që elitat evropiane që kanë hyrë në Indi ishin akuzuar për imperializmin perëndimor, në fakt ato kishin rizbuluar gjuhë të Indisë dhe kishin identifikuar traditat sociale, ligjore dhe politike të rajonit duke sjellë kështu argumentin se transplantimi i institucioneve perëndimore në vendet në zhvillim e sipër formëson sjelljen e atyre dhe në këtë mënyrë i përfshin duke i bërë më të ngjashëm me popullin ku ato po jetojnë dhe punojnë.


Në fakt
 një studim ka treguar se procesi i transferimit të institucioneve të tilla ka rezultuar në një ngjashmëri në rritje të këndvështrimeve dhe vlerave. David Orr (1999) argumenton se arsimi perëndimor në fakt ka zëvendësuar "format vendase të arsimit në të gjithë botën dhe fokusohet në përgatitjen e studentëve ekskluzivisht për një ekzistencë urbane." Ai gjithashtu pohoi se me anë të këtij procesi, njerëzit po humbasin njohuritë e tyre vendase, me të cilin ai do të thoshte “njohuri që njerëzit kanë për vendet e tyre", kjo është një humbje e vlerës së tyre kulturore dhe ai gjithashtu besonte se “të diplomuarit e së nesërmes do të jenë të trajnuar, mbi të gjitha, për të mbajtur rrotat e ekonomisë globale në momentet më të vështira që ajo mund të has”. Por stili perëndimor i arsimit është i pamjaftueshëm, ai fokusohet kryesisht në krijimin e parave duke i kushtuar asnjë vëmendje ruajtjes së kulturave. Institucionet
 arsimore po ndjekin mekanizmat praktike dhe strukturat për njohjen dhe vendosjen e individëve nga kultura të ndryshme. Nuk duhet harruar fakti që "adoptuesit" e kulturave arrijnë të mbijetojnë me çdo kusht. Arsimi, aty ku është e mundur, duhet të integrohet në sektorin privat për shkak se arsimi i lartë është gjithnjë e më shumë një ndërmarrje ndërkombëtare.


Arsimimi po pëson ndryshime të vazhdueshme nën efektet e globalizimit. Efektet e globalizimit në arsimim sjellin zhvillime të shpejta në teknologji dhe në komunikimin brenda sistemeve shkollore në të gjithë botën ku janë parashikuar këto ndryshime, si ndryshimet në idetë, në vlerat dhe në njohuritë, duke ndryshuar kështu rolet e nxënësve dhe të arsimtarëve, dhe duke sjellë një ndryshim në shoqëri nga shoqëria e industrializuar drejt një baze në informacion. Globalizimi në arsim pasqyron efektet mbi kulturën dhe sjell një formë të re të imperializmit kulturor. Kjo sjell zhvillime të shpejta në teknologji dhe në komunikim, si pasojë e të cilave pritet një rritje e shoqërisë globale, e shtyrë nga teknologjia dhe komunikimi i zhvillimeve duke formësuar njerëz më të zgjuar me një gamë të gjerë të aftësive dhe njohurive për të konkurruar dhe aplikuar denjësisht në një shoqëri që bazohet në informacion. E ardhmja e vendeve shpesh qëndron në aftësinë e tyre për të konkurruar në një treg global, ku ekonomitë industriale të bazuara i hapin rrugën industrive të bazuara në dije, duke e kuptuar rëndësinë e njohurive, aftësive dhe kapaciteteve intelektuale për të përmbushur sfidat e ndryshimeve të përshpejtuara dhe të pasigurta.


Arsimimi tashmë është një proces të mësuari gjatë gjithë jetës, ndryshe nga dikur ku të arsimoheshe nënkuptonte një stad maksimal, atë të doktoruarit, ditëve të sotme ka një vlerë akoma më të madhe procesi i trajnimit, i zhvillimit të aftësive dhe njohurive që mund të aplikohen në tregjet konkurruese, ku dija dhe informacioni janë tregtuar me të njëjtat ligje ekonomike sikurse tregtohet një mall. Futja e teknologjisë në klasë po ndryshon natyrën e edukimit dhe arsimimit të nxënësve, e cila gradualisht është duke i dhënë rrugë një formë të re të leximit elektronik, më shumë programe dhe materiale të arsimit janë në dispozicion në formë elektronike, pedagogët përgatisin materiale në formë elektronike dhe studentët po ashtu detyrat dhe projektet i përgatisin në formë elektronike. Madje dhe vlerësimi me nota (në vendin tonë po eksperimentohet aktualisht në lidhje me këtë mënyrë vlerësimi) është duke u bërë gradualisht përmes mjeteve elektronike dhe fletoret kanë filluar hapin rrugën laptop-ve. Gjithashtu, studentët mund të kontrollohen përmes sistemeve menaxhuese kompjuterike të të mësuarit dhe bërjes së ushtrimeve përmes programeve tutoriale në një kompjuter në vend të zgjidhjes së tyre duke u ngritur para klasës dhe duke shkruar në dërrasën e zezë.


Këto zhvillime në arsimin portretizojnë një ndryshim nga industrializimi i shoqërive drejt shoqërive të bazuar në informacion. Më pas, teknologjia është parashikuar të ketë një ndryshim në mjedisin e arsimimit drejt një mbështetje të burimeve elektronike për të ofruar materiale didaktike më cilësore. Me ndryshime të tilla dhe me daljen e video konferencave dhe internetit, janë thyer barrierat e distancës me një normë të shpejtë, duke shpjeguar kështu një nga aspektet kryesore të globalizimit. Fëmijët dhe të rriturit tani mund të mësojnë në mënyra të ndryshme dhe nuk duhet të jenë fizikisht të pranishëm në një institucion arsimor në mënyrë që të mësojnë, një avantazh ky i paracaktuar në sistemet fleksibël të ofrimit të mësimdhënies. Kjo lejon eksplorimin e zonave të reja të të mësuarit dhe të të menduarit. Rritja e shpejtë e shërbimeve televizive, me ndikimin e tyre të madh si mediat e komunikimit masiv, ka qenë shumë e rëndësishme në ndryshimet teknologjike. 


Tashmë
 janë kompjuterët që mbajnë bibliotekat, ruajnë imazhet, programet kompjuterike, si edhe forma të tjera të të dhënave që mund të arrihen nga të gjithë, kudo dhe në çdo kohë. Që zbatimi i teknologjisë dhe të komunikimit të jenë të suksesshëm dhe të arsimojnë një shoqëri, duhet që të dy, si nxënësit edhe mësuesit të jenë teknologjikisht të shkolluar. Teknologjia komunikimi ofron sfida të reja për studentët e të gjitha aftësive si ata mund që të diskutojnë çështje të shqetësimit me shokët e tyre nga e gjithë bota, duke zhvilluar komunikimin dhe aftësitë ndërpersonale, duke nxitur një mirëkuptim reciprok në vende dhe kultura të ndryshme. Zhvillimet e ditëve të sotme të arsimit kanë lejuar që individët të eksplorojnë fusha të reja të të mësuarit dhe të menduarit duke mos e lidhur çdo zgjidhje problemi me ekuacionet e mësuara në shkollë. Ato duhet të zbulojnë njohuri përmes hetimit dhe eksperimentimit në vend të memorizimit të fakteve në një mjedis ku maxhorancë do të thotë "të jesh mësues".


Në fakt, studentët nuk kanë nevojë të jenë fizikisht të pranishëm për të mësuar materialet arsimore, pasi përmes video konferencave është bërë e mundur të jenë në dispozicion në internet, po ashtu janë edhe regjistrimet në kaseta. Institucionet tani janë kthyer në drejtim të përdorimit të internetit për të ofruar kurse për studentët. Ndryshimi më i madh në arsim që po bëhet është vënia e theksit të qartë se ku ka më shumë përgjegjësi, dhe përgjegjësia më e madhe është të vendoset në piedestal të shkollës nxënësi dhe jo mësuesi.


Më pas, vetë mësuesit gjithashtu duhet të jenë teknologjikisht shumë shkolluar, që të kenë kompetencën dhe besimin për të përgatitur studentët për një shoqëri të informacionit global
.


Përmes intervistave të hapura të zhvilluara me student dhe individ që kishin përfunduar studimet universitare u arritën disa përfundimeve:


1. Mësuesit që jepnin mësim lëndën e informatikës në gjimnaze dhe shkolla 9-vjeçare nuk kishin përfunduar studimet për këtë fushë, madje studimet i kishin përfunduar për drejtime krejtësisht të kundërta si italisht, anglisht, etj. Ky fakt përveçse rrëqethës transmeton një pyetje: "Si shpjegohet ky fakt?" dhe një nevojë për zgjidhje :"Si mund të shmanget një fenomen i tillë?"


Sistemi arsimor në vendin tonë e ka parë më të udhës që të reduktojë koston duke paguar një mësues për dy profile pune, paçka se në drejtime krejt të ndryshme. Një arsye e dytë e shfaqjes ë këtij fenomeni është se mesatarisht çdo vit diplomohen 150-200 individ në fushën e informatikës, ku të paktën gjysma e tyre e kanë gjetur një vend pune në profilin për të cilin janë diplomuar dhe ky profil paguhet shumë më mirë sesa profili i mësuesit dhe ka edhe më pak përgjegjësi se profili i mësuesit. 


Sipas Levine, Joel S., Technology and Change in Education: Culture is the Key si fillim duhet të identifikohen që në bankat e fakultetit studentët e prirur për mësimdhënie, ato duhet të trajnohen dhe arsimohen nga programe të caktuara. I duhet dhënë bursë dhe duhen mbikëqyrur nga individ të së njëjtës fushë. Përsa i përket mbikëqyrjes mjafton të tregojmë këtu se para 6 vitesh në drejtorinë arsimore të Tiranës inspektoria që kishte si detyrë të inspektonte mësuesit e lëndës së informatikës kishte përfunduar studimet për psikologji dhe për më tepër në të njëjtin vit që përfundoi studimet ajo e gjeti veten të punësuar në këtë profil pune, pra jo vetëm mungesë të përputhjes së arsimimit të marrë me punën që kryen dhe me përgjegjësinë që mbart ajo punë, por edhe mungesë të eksperiencës.

Individët që kanë përfunduar një arsimim global duhet të mësojnë çështjet që kanë lidhje dhe që i kalojnë kufijtë kombëtarë dhe sistemet e ndërlidhura mbi baza ekologjike, kulturore, ekonomike, politike dhe teknologjike. Programet e globalizimit janë të tilla që tërheq pas ekspertizës më shumë fusha të tilla si shkencat humane, shkencat shoqërore dhe shkencat mjedisore. Globalizimi dhe avancimet teknologjike i kanë dhënë rritjen aksesit të botës dhe më pas zhvillimet ekonomike reflektojnë këtë akses botëror. Vetëm për shkak të teknologjisë dhe të komunikimit është krijuar në jetën e njeriut një dilemë në mes të 'paturit' dhe të mos paturit, e aftësisë për të përballuar teknologjinë e informacionit të tillë që të mund të jenë pjesë e globalizimit.


Ndërsa institucionet e arsimit në shoqëritë perëndimore kanë përqafuar teknologjinë, vendet në zhvillim janë prapa, shumë të dobëta dhe të brishta për të zbatuar programet e zhvillimit për arsimim, dhe aq më pak për të futur teknologji në arsim. Ndërsa
 shtete të botës së tretë janë duke inkurajuar qytetarët e tyre për të kërkuar më shumë arsimim, problem parësor janë kufizimet e rënda në ofrimin e shërbimeve themelore. Mungesa e infrastrukturës dhe e financimit e bën të vështirë zbatimin e avancimeve teknologjike dhe të komunikimit. Megjithatë, pavarësisht nga ndryshimet ekonomike, politike, dhe kulturore dhe ato sociale, vendet e botës së dytë dhe të tretë kanë miratuar idealet arsimore të mendimit perëndimor dhe janë shqetësuar për të promovuar arsimimin perëndimor si një simbol të modernizmit dhe zhvillimit të popullsisë së tyre. Përhapja e arsimit ndërkombëtar, si rezultat i globalizimit, ka sjellë efekte në mënyrë të qartë në kulturat e mbarë botës. Shoqëria kapitaliste gradualisht është duke u bërë globale me një theks të fortë mbi tregtinë që zhvillohet lirshëm. Institucionet arsimore kanë reaguar në përputhje me rrethanat, duke u bërë më të orientuar drejt tregut, duke fokusuar energjinë e tyre në krijimin e fondeve për të ofruar arsimin e mjaftueshëm për studentët. Për shkak të kësaj tregtie të lirë, e cila është në rritje si edhe për t'i dhënë fund shumë sektorë që nuk ka shumë konkurrencë dhe nuk janë privatizuar, arsimi gjithnjë e më shumë është duke u tërhequr në këtë konkurrencë globale kapitaliste.


Ndërkombëtarizimi
 i arsimit është bërë një nga temat kryesore të politikës arsimore dhe planifikimit të saj në vitet 1990 po ashtu edhe integrimi i kapitalit dhe i punës në mbarë tregjet e botës, edukatorët janë të detyruar për t'iu përgjigjur një fushe të re të sfidave. Internacionalizimi i arsimit, dhe veçanërisht i arsimit të lartë në veçanti, është një fenomen në rritje. Universitetet dhe kolegjet në mbarë botën janë gjithnjë e më të detyruar për të konkurruar në tregun global kapitalist dhe për tu angazhuar në veprimtari sipërmarrëse për të mbajtur veten në një botë të gjithnjë e të pasigurt. Internacionalizimi i arsimit të lartë mund të jetë i lidhur me ndryshimet e  brendshme dhe të jashtme të sistemin ndërkombëtar. me ndryshime së jashtmi, i referohemi ndryshimeve në tregun e punës, të cilat kanë rezultuar në nevojën për më shumë dije dhe punëtorëve të kualifikuar, si dhe për punëtorët me njohuri të thella të gjuhëve të huaja, të kulturave dhe metodave të biznesit nga e gjithë bota. Arsimimi modern sot është përqendruar ekskluzivisht në përgatitjen e fëmijëve për një të ardhme urbane.


Roli i arsimit
 është bërë gjithnjë e më i lidhur me pozicionet globaliste konkurruese. Ndryshimet e mëpasshme në funksionet e universiteteve kanë çuar drejt aktivitetit të drejtpërdrejtë të sipërmarrësve për të mbështetur punën e tyre duke mbështetur punën dhe arsimimin që këto universitete i japin punonjësve të ardhshëm të këtyre sipërmarrësve. Kjo nga ana tjetër prodhon një ndryshim në qasjet institucionale për zhvillimin e arsimit jashtë shtetit. Kurseve universitare tani u duhet një përmbajtje ndër-kulturore, e cila është në bashkëpunim me numrin në rritje të nxënësve, veçanërisht pas viteve 1990, të cilët janë në kërkim të arsimit të lartë jashtë vendit të tyre. Arsimimi është duke u bërë gjithnjë e më shumë një aset im paçmuar për individët dhe firmat që i punësojnë ato. Në mjedisin e sotëm, arsimi ofron individëve me një shans më të mirë të punësimit, i cili nga ana tjetër çon në një nivel më të mirë të jetesës, në një status me më shumë fuqi. Forcat ekzistuese globale, bëjnë që institucionet e arsimit të lartë të jenë kudo subjekt i trendeve globale. Universitetet tani përballen me më shumë sfida se kurrë më parë, ngritja e një ekonomie të globalizuar të bazuar në dije ka sjellë universitetet me kontribut ekonomike në punën që ata bëjnë me studentët. 


Qeveritë
 duhet të jenë veçanërisht të shqetësuara për faktin nëse universitetet e tyre u shërbejnë interesave kombëtare në tregun global. Ka një tendencë ndërkombëtare për të theksuar vlerat praktike dhe teknike të arsimit të lartë. Modifikimi i njohurive si pronë intelektuale ka ndodhur veçanërisht në lidhje punën intelektuale e universiteteve që është e lidhur me punën e komunitetit, të biznesit, dhe të interesave dhe prioriteteve të qeverisë. Ndërsa një tendencë e tillë është mirëpritur shpesh nga të ashtuquajturit disiplina të aplikuara, ajo shkakton tensione mes subjekteve të shkencës dhe teknologjisë, dhe atyre të hulumtimeve themelore teorike, sidomos ato të fushës së artit dhe humane, ajo gjithashtu krijon fituesit institucionale dhe humbës.


Nën ndikimin globalizues të forcave të tregut, ka patur një tendencë të përgjithshme drejt reduktimit të financimit publik për frymë për arsimin e lartë, në një kohë kur sistemi ishte ende në zgjerimin e idesë "të mësuarit gjatë gjithë jetës". Barra e financimit të arsimit të lartë është duke u zhvendosur gjithnjë e më shumë në supet e individit në bazë të një parimi “përdorues-pagues”. Edhe universitetet publike financohen gjithnjë nga burime jo-qeveritare, veçanërisht me anë të shkollimit të studentëve dhe pagesave të tjera, donacioneve dhe pagesave të drejtpërdrejta nga biznesi për shërbimet e ofruara nga universitetet. Lidhja e performancës në shpërndarjen e fondeve të operimit çon në konkurrencë intensive midis universiteteve. Lidhur me këtë është menduar se veprimi i duhur do të ishte privatizimi i arsimit të lartë. Tensionet mes lëndëve akademike dhe atyre komerciale janë gjithnjë e më shumë në rritje. Pra kemi një rënie të konsiderueshme në nivelet e financimit publik, ndërkaq globalizimi i tanishëm i arsimit të lartë është i motivuar kryesisht nga fitimet. Qëllimi i tij është të përmbush kërkesat e tregut dhe të krijojë një treg për një shumëllojshmëri të shërbimeve arsimore. Me rritje të konsiderueshme në tregun ndërkombëtar të studentëve, lind çështja e rregullimit të ofruesve. Është jashtëzakonisht e vështirë për të rregulluar tregtinë në institucionet akademike, në programet, në diplomat ose certifikatat përtej kufijve ndërkombëtarë. Mungesa e rregullimit është një problem i madh, i cila është ndjerë më shumë në kushtet e globalizimit të arsimit të lartë.


Globalizimi i tanishëm i arsimit të lartë krijon dy drejtime: sfidat dhe mundësitë. Marrëdhëniet në mes arsimit të universiteteve dhe globalizimit i japin vëmendje të veçantë faktit që arsimi do të jetë një përgjigje për shumë probleme të ngritura nga globalizimi. Qëllimet arsimore janë parë të jenë një fushë e shqetësimit të madh në epokën e globalizimit. Vlen të përmendet fakti që  është "faturë" e universiteteve luajtja e rolit mjaft i rëndësishëm për të krijuar shoqëri më të mirë duke e patur të pamundur injorimin e efekteve globale.


Universitetet
 duhet të reflektojnë mbi ndikimin e globalizimit. Ata duhet të angazhohen me çështjet e globalizimit, si teorikisht ashtu si analistë dhe studiues, dhe praktikisht si punonjës akademike të përfshirë në një ndërmarrje gjithnjë e më të globalizuar. Universitetet duhet të ofrojnë një arsim të cilësisë së lartë për botën e globalizuar, por pavarësisht fokusit të tyre në internacionalizmin dhe komunikimin ndër-kulturor, ato janë ende të bazuara në një model individualist të mësimdhënies. Arsimimi nuk duhet të bëhet një mjet i perëndimit të botës, në të kundërtën, ai duhet të trajtojë çdo kulturë unike dhe shoqërinë me respektin e duhur, duke kuptuar se edukimi global nuk është vetëm të mësuarit për perëndimin, por edhe studimi i kulturave të ndryshme të botës, duke përdorur qasje të ndryshme, mënyra të ndryshme të mësimdhënies dhe media të ndryshme.


Një tjetër
 problem i madh me sistemin arsimor global është ai i  aksesit. Shumë njerëz në vendet në zhvillim janë ende analfabetë. Sipas një analize statistikore nga UNESCO, normat e shkrim-leximit (Përqindja e njerëzve të moshës 15, të cilët mund të lexojnë dhe të shkruajnë në gjuhën e tyre amtare) në vendet e Azisë Jugore në vitin 1995 ishin: në pesë nga tetë vendet rezultonte se më pak se 50% e popullsisë ishte e shkolluar dhe në gjashtë prej tyre vetëm më pak se 40% e grave mund të lexoni dhe shkruan. Në vendet e Afrikës sub-Sahariane shifrat janë edhe më shqetësuese, me vetëm 14% të popullsisë (21% meshkuj, 7% femra) ishin të shkolluar, e ndjekur nga 19% e popullsisë (29% meshkuj, 9% femër) e Burkina Faso (në vitin 1995). Pra është shumë e papritur që sistemet e sotme globale shkollore, të mbështeten në institucione të shumta ndërkombëtare
 (UNESCO qenë një prej tyre).


Globalizimi ka patur shumë efekte të dukshme në teknologji dhe komunikim, në të njëjtën kohë, ka edhe një anë të errët të globalizimit për hapjen e shumë sistemeve të reja informative. Ndërsa vendet më të pasura rriten, pra të pasurit bëhen edhe më të pasur, të varfrit janë duke u bërë edhe më të varfër. Të ardhurat, arsimimi dhe boshllëqet në shërbimet e marra në mes të pasurve dhe të varfërve po zgjerohen gjithnjë e më shumë. Kriza ekonomike, pabarazitë tregtare dhe rregullimet strukturore kanë precipituar në krizë morale në shumë vende, marramendës është fakti që gjithnjë e më shumë kemi një rritje të papunësisë së të rinjve, të vetëvrasjeve, të dhunës, të racizmit dhe të abuzimit me drogën dhe formave të sjelljeve anti-sociale në shkolla.


Në shekullin e 21, sistemet arsimore përballen me sfidën e dyfishtë të pajisjes së nxënësve me njohuri të reja, aftësive dhe vlerave të nevojshme për të qenë konkurrues në një treg global, ndërsa në të njëjtën kohë është rritur numri i të diplomuarve, të cilët janë rritur të përgjegjshëm, qytetarë të mirë si të vendit të tyre edhe të botës. Kështu globalizimi na sfidon të mendojmë jo vetëm se sa arsimimi është i nevojshëm, por edhe qëllimet përfundimtare të tij.


2.8. Ndikimi i Arsimit të lartë në ekonominë e një vendi

Në një masë të madhe, ndryshimet afatgjata në arritjet mesatare arsimore përcaktohen ndërmarrja e politikave të ndryshme qeveritare. Megjithatë është e mundur që, të kenë rritje si prodhimi dhe të ardhurat tatimore, qeveritë do të ndajnë më shumë burime për arsimim, dhe numri i regjistrimit të studentëve në arsim do të jetë i ndryshueshëm me kalimin e kohës. 

Hyrje të reja përbëjnë zakonisht një pjesë të vogël të krahut të punës, Hanushek dhe Woessmann (2010) kanë përshkruar se avantazhet e aftësive të tyre janë që ata mund të përfitojnë njohuri dhe aftësi dhe përpiqen për të prodhuar; si dhe ato përfshijnë të gjitha aftësitë e fituara nga burimet e ndryshme (familjet, shkollat); ato kryejnë dhe hetimin e politikave të rëndësishme të ndryshme të hartuara që ndikojnë në aspektet e cilësisë së shkollave, dhe më në fund ato janë praktike për t'u përdorur duke pasur parasysh zhvillimin e gjerë të vlerësimeve të qëndrueshme dhe të besueshme ndër-sektoriale. 


Arsimimi rrit fituar potencialin e një individi, por gjithashtu prodhon një "efekt gurgullimë" në të gjithë ekonominë si dhe eksternalitete pozitive. Katharina Michaelowa i Institutit të Hamburgut për Ekonominë Ndërkombëtare, ka përshkruar diagramet e ndikimit të Arsimi në nivel mikro dhe makro si në diagramën 1.

Marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet mund të ndryshojnë rrjedhën e ndikimit të arsimit në aftësitë shumë gradualisht. Masat që marrin në konsideratë dallimet në cilësinë e arsimit të të gjithë vendeve, të tilla si performanca e nxënësve në testet e ndryshme ndërkombëtare të arritjeve akademike, mund të kenë avantazhe të mëtejshme. 

Megjithatë, këto masa janë më pak të rëndësishme për vlerësimin e ndikimit të arsimit të lartë në rritjen, pasi këto teste ndërkombëtarisht të krahasueshme priren të kryhen në faza të hershme në arsim.

Diagrama 1: Efektet mikro dhe makro të arsimit të lartë
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Makro




Burimi: Michaelowa, Katharina. (2000) “Returns to Education in Low Income Countries: Evidence for Africa.”


              http://www.hwwa.de/Projects/Res_Programmes/RP/Development_Processes/VfS_EL_2000_Rev2.pdf

Efektet e drejtpërdrejta dhe të tërthorta të arsimit janë treguar në diagramin e mësipërme. Efektet e drejtpërdrejta të arsimit të tilla si rritja e pagave vjen si pasojë se arsimi rrit produktivitetin e punonjësit. Nëse punëtorët janë paguar me vlerën e produktit të tyre marxhinal, rezulton se ata me arsim të lartë duhet të fitojnë paga më të larta.


Studimet kanë zbuluar dhe një "efekt pozitiv të shkollimit të nënës në shëndetin e fëmijëve të saj në vendet në zhvillim. Fëmijët e shëndoshë mund të jenë më produktivë se sa fëmijët e sëmurë dhe rezultati mund të jetë performanca më e lartë në shkollë. Në mënyrë të ngjashme, prindërit më të mirë-arsimuar kanë tendencë për të marrë vendime më të informuara lidhur me planifikimin familjar. Përfshirja e prindërve në edukimin e fëmijës mund të mundësojnë që fëmija të kryejë një shkollë më të mirë dhe për të inkurajuar atë që të ndjek vite shtesë të arsimit. Zgjedhja e një individi për të ndjekur arsimin e mëtejshëm mund të përmirësojë të ardhurat e fqinjët e tij ose të saj. Michaelowa ofron shembullin e një fermeri arsimuar të cilët zbaton teknika të reja bujqësore. Fqinjët mund të vëzhgojnë metodat e reja që përdoren nga fermeri i arsimuar dhe i imitojnë ata. Mësimi përmes vëzhgimit është një mekanizëm me të cilin përfitimet e tilla arsimore mund të përhapen brenda një komuniteti


Në vitet e fundit kontributi i arsimit të lartë për suksesin ekonomik të vendeve është në fokusin më të madh, pasi arsimi i lartë pritet të mbështesë furnizimin e punëtorëve të kualifikuar dhe për të përmirësuar kushtet dhe të sjellë risi, duke sjellë përfitime të konsiderueshme ekonomike dhe sociale (McNeil dhe Silim, 2012). Megjithatë, në mesin e provave empirike të cilat kanë analizuar efektin e arsimimit në rritjen e të gjithë vendeve, vetëm disa studime në mënyrë eksplicite kanë analizuar rolin e arsimit të lartë. Për shembull, Barro dhe Lee (2010) sigurojnë dëshmi, se për vendet e zhvilluara, shkalla e vlerësuar -e-kthimit për një vit shtesë të shkollimit është më e lartë në nivelet dytësore dhe tretësore se në nivelin fillor. Në mënyrë të ngjashme, Gemmell (1996) thekson se roli i niveleve të ndryshme të arsimit ndryshon nëpër vende të ndryshme në varësi të zhvillimit të tyre ekonomik. Në mënyrë të veçantë, ai tregon se efektet arsimit të lartë janë më të fortë në vendet e OECD. Holmes (2013), duke përdorur një mostër me vendet në nivele të ndryshme të zhvillimit, gjen një marrëdhënie të rëndësishme në mes të arsimit të mesëm dhe të rritjes së PBB-së, por jo në mes të arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike. Keller (2006) identifikon një marrëdhënie pozitive në mes të regjistrimit në arsimin e lartë dhe rritjes ekonomike, ndërsa Hanushek dhe Woessmann (2010) gjejnë se roli i arsimit të lartë në vendet e OECD është rritur pas kontrollit për aftësitë njohëse, bazuar në analizat e rezultateve të arsimit në shkollat fillore dhe nivelet e mesme të shkollimit.


Në vazhdën e përhapjes së informacionit dhe teknologjive të komunikimit (ICTs) në dekadat e fundit, një literaturë e gjerë është zhvilluar rreth konceptit të ndryshimit të aftësive teknike, d.m.th punëtorët e kualifikuar janë më plotësuese për hyrje dhe / ose përdorimin efektiv të teknologjive të reja në krahasim me të pakualifikuarit (Autor, Katz dhe Krueger, 1998; Machin dhe van Reenen, 1998). Në SHBA dëshmohet se marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet sugjerojnë se aftësitë luajnë një rol kyç në lehtësimin e shfrytëzimit efektiv të TIK-ut (Bresnahan, Brynjolfsson dhe Hitt (2002), dhe se gjatë disa dekadave TIK kanë rritur aftësinë e punës të edukuar e nevojshme për të kryer detyrat jo-rutinë (Autor, Levy dhe Murnane , 2003).


Një numër studimesh në vendet evropiane kanë mbështetur provat SHBA-së se ekziston një marrëdhënie pozitive mes arsimit të lartë të fuqisë punëtore me shkathtësitë më të larta dhe adoptimin e teknologjive të reja. Shembujt përfshijnë firmat në Spanjë (Bayo-Moriones dhe Lera-Lopez, 2007), Zvicër (Hollenstein, 2004), Portugali (Barbosa dhe Faria, 2008) dhe Irlandë (Haller dhe Siedschlag, 2008). Mekanizmat kryesorë të përfshira janë që punonjësit e kualifikuar mund të kontribuojnë më shumë se punëtorët me kualifikim më të ulët të për përzgjedhjen, instalimin, operimin dhe mirëmbajtjen e TIK-ut dhe për përshtatjen e TIK në përputhje me kërkesat e vendosura-specifike të firmave. Kjo marrëdhënie pozitive ndërmjet niveleve të arsimit të lartë ose aftësive dhe miratimit të TIK gjithashtu qëndron dhe vërtetohet dhe në studimet në vendet evropiane dhe ato industriale (Hargittai, 1999, shpërthim dhe Marquez, 2004).


Chun (2003), në një studim të marrëdhënieve në mes të TIK-ut dhe kërkesave për punëtorë të arsimuar në industrinë e SHBA-së, dallohen me kujdes ndërmjet miratimit dhe përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe ka gjetur se të dy kishin kontribuar ndjeshëm në rritjen e kërkesës relative për të diplomuarit e universitetit. Megjithatë, dëshmia e tij bën me dije gjithashtu se ndërsa miratimi është i lidhur pozitivisht me punëtorët shumë të aftë; se firmat mund të jenë në gjendje për të zëvendësuar punëtorët shumë të kualifikuar me punëtorët më të më pak të kualifikuar. Në të gjithë shtetet në mënyrë të ngjashme, Ruiz-Arranz (2004) vë në dukje se si aftësitë ndikojnë në përdorimin më të thjeshtë të pajisjeve të TIK  me kalimin e kohës. Evidenca empirike mbështet qartë pohimin se kapitali human i mishëruar në arsimin e lartë forcon perspektivat e rritjes ekonomike. Ky rol ka qenë veçanërisht i spikatur gjatë revolucionit TIK të dekadave të fundit. 


Marrëdhëniet në mes të diplomuarve dhe rritjes ekonomike në të gjithë shtetet kanë rritur produktivitetin. Freeman dhe SOETE (1997) e përshkruajnë procesin e rritjes gjatë dy shekujve të fundit, si një sekuencë të cikleve inovacionit të produktit ku produkte të reja janë zhvilluar, pasuar nga proceset ku produktet janë përmirësuar. Risitë e fundit në produktet e prodhuara kanë qenë të lidhura ngushtë me kërkime të nivelit universitar dhe inovacionit. Mbështetur në studime të kryera në universitete të cilësisë së lartë, është e qartë se janë udhëheqëse dhe na kanë sjellë risi në produkte. Përhapja e risive gjithashtu varet nga forca shumë e kualifikuar të punës.

2.9. Matja e arsimimit


Një matje ideale e arsimimit të një individi duhet të përfshijë disa komponentë, duke përfshirë edhe numrin e viteve të shkollës, cilësisë së shkollimit, natyrën e kurrikulave, dhe përpjekjet e studentit. Krijimi i një masë që vlerëson saktë këto komponentë është e vështirë. Nga këto komponentë, vitet e shkollimit të një individi është e vetmja karakteristikë direkt e dukshme. Në mënyrë indirekte mund të masim aspekte të tilla si cilësinë arsimore dhe aftësinë individuale dhe përpjekjet përmes testeve të standardizuara; megjithatë, ka mosmarrëveshje në lidhje me besueshmërinë e tyre.


Në analizën e mikroekonomik që studion variacionin në paga si një funksion i arsimit, vitet e shkollimit të individëve janë përdorur shpesh si një variabël i pavarur. Kjo metodë ka avantazhet se këto të dhëna janë në dispozicion në vendet e zhvilluara, por ajo nuk ka të dhëna për ndryshimet në cilësinë apo llojin e arsimit. Nga ana tjetër, individët mund të klasifikohen në bazë të shkallës së arsimimit. Kjo masë gjithashtu ka probleme; për shembull, një individ pothuajse ka mbaruar kolegjin llogaritet si një i diplomuar me shkollë të mesme.


Në analizën makroekonomike, ekonomistët shpesh përfshijnë një ndryshore për kapitalin human. Për shkak se kapitali human përfshin një gamë të karakteristikave të tilla si arsimi, përvoja pune, dhe shëndetin, ajo është jashtëzakonisht e vështirë të matet drejtpërdrejt
.


Çdo matje e kapitalit të përgjithshëm human të një vendi duhet të ketë karakteristikat në vijim:

1) duhet të jenë të krahasueshme midis vendeve; 2) ajo duhet të përfshijë një gamë të gjerë të kritereve që përbëjnë kapitalin human; 3) duhet të përfshijë elementet e kapitalit human për të cilat të dhënat janë në dispozicion ose të vlerësueshme.


Një literaturë e gjerë diskuton, propozon, dhe llogarit masën e kapitalit human. Edukimi i fuqisë punëtore është një komponent kyç i kapitalit human të një ekonomie, vitet mesatare të arsimimit në kuadër të fuqisë punëtore mund të shërbejnë si një komponent i vlerësimit të kapitalit human të ekonomisë. Një ekonomi në të cilën shumica e individëve kanë një nivel bazë të shkollimit mund të rriten më shpejt se në një të cilat një pakicë individësh kanë arsimin e avancuar ndërsa pjesa tjetër e popullsisë ka pak ose aspak arsim - n nivel të ekonomive familjare eksternalitetet pozitive të arsimit përfitojnë një numër më i madh i njerëzve në rastin e dytë.

Në vlerësimin e kapitalit human të një ekonomie, reformat për ndryshime në cilësinë arsimore kanë pasur vështirësi. Masat e propozuara sasiore të cilësisë përfshijnë "shpenzimet për nxënës, shpenzimet bibliotekë, numri i doktoraturave të fituara në fakultet dhe administratorët . [dhe] raportet nxënës-pedagogë.”
 Nuk ka konsensus në kombinimin ideal të dhënave të tilla në formimin e një indeksi të cilësisë arsimore. Për shembull, një studim i fundit zbuloi se shpenzimet për student janë një indikator i varfër për llogaritjen e indeksit të cilësisë së arsimit, asnjë prej këtyre indikatorëve nuk ofron shumë depërtim në cilësinë e arsimit - një raport i ulët i studentëve-fakultet, për shembull, nuk tregon asgjë në lidhje me aftësinë e fakultetit për të mësuar. Teknikat e përdorura për të matur edukimin e individëve dhe kapitalin human të një ekonomie janë të papërsosura. Masa e aspekteve të ndryshme të arsimimit dhe kapitalit human e bën më të vështirë për të krahasuar rezultatet e studimeve empirike dhe për të përcaktuar ndikimin e vërtetë të arsimit në të ardhurat e individëve dhe normat e rritjes së një ekonomie.


KAPITULLI  3

ARSIMI I LARTË NË SHQIPËRI

Fjala universitet rrjedh nga fjala latine “universitas” që në shqip do të përkthehej “Tërësi”. Kjo fjale derivon nga togfjalëshi latin “universitas magistrorum et scholarium”, që afërsisht përkthehet “komuniteti i mësuesve dhe studiuesve”. Universiteti i parë në kuptimin e një institucioni të lartë të të mësuarit dhe marrjes së diplomës i cili ka mbajtur për herë të parë termin latin “Universitas”, ishte universiteti i Bolonjës ne Itali. Ky universitet u themelua ne vitin 1088. Universiteti i Bolonjës ka marrë, në 1158, nga perandori Frederick i Barbarosa "habita Authentica", titull ky, i cili vendos rregullat, të drejtat dhe privilegjet e Universiteteve.


Universiteti i dytë për nga vjetërsia renditet Universiteti i Oksfordit në Britaninë e Madhe, i cili është edhe universiteti i parë në botën anglisht folëse. Nuk ka një datë të saktë për themelimin e tij por mësimi ka ekzistuar në Oksford në disa forma në 1096 dhe është zhvilluar me shpejtësi nga viti 1167, kur Henry II i ndaloi studenteve angleze te studionin ne  Universitetin e Parisit.


Në SHBA universitetet moderne u zhvilluan gjatë fund shekullit 19-te, përmes zgjerimit të kolegjeve private dhe krijimit të universiteteve të mbështetura në taksat qeveritare (shtetërore). Kryesisht si rezultat i Aktit Morrill (1862), tokat publike i jepeshin shteteve për formimin dhe mbështetjen e shkollave bujqësore dhe shtetërore.


Një tjetër ndikim i rëndësishëm në atë kohë, ka qenë themelimi i institucioneve të cilat i kushtoheshin kërkimit shkencor. Ato ishin modeluar ne universitete gjermane, në shkollat e tyre të veçanta pasuniversitare dhe profesionale. Secili universitet i përkushtohej një fushe te veçante studimi.


Qe nga fillimi i shekullit 20, universitetet kanë luajtur një rol tepër të rëndësishëm në kërkimet shkencore dhe në ato teknike, kryesisht si rezultat i kërkesave shoqërore dhe qeveritare për këto shërbime. Shtetëzimi dhe burokratizimi i funksioneve të kërkimit është shënuar sidomos në SHBA,ku agjencitë e ndryshme qeveritare shpërndanë shuma të mëdha parash për universitetet publike dhe private,për qëllime kërkimore. Qeveria gjithashtu ofroi ndihmë të drejtpërdrejtë për kategori të veçanta të nxënësve si p.sh. për veteranët ,si dhe për studentët në nevojë.


Që nga lufta e dytë botërore,nuk ka patur shtim të universiteteve të reja ,por zgjerim të të vjetërve dhe shkrirje të institucioneve të vogla në sistemet e mëdha universitare. Secili universitet luftoi për të përcaktuar nevojat e veçanta arsimore dhe krijimin e një sistemi universitar. Në Afrike p.sh. Universitetet janë themeluar ne Ganë dhe Nigeri ne vitin 1948,ne Bregun e Fildishte ne vitin 1959 dhe ne Kongo ne vitin 1971. Përhapja e mëtejshme ne vendet e sipërpërmendura, ka ardhur si rezultat për barazi politike. Reformat arsimore në Japoni p.sh. kanë treguar se duhet të ketë të paktën një universitet kombëtar ne secilin prej 47 seksioneve te vendit, kështu qe aktualisht ka me tepër se 80 institucione te tilla.


Presione të ngjashme pati edhe në Britaninë e Madhe ku 7 universitete të reja u themeluan vetëm në vitin 1960. Kurse në SHBA pati një zgjerim të institucioneve ekzistuese. Universiteti shtetëror i New Yorkut gjithashtu e nisi punën e tij me një grup të vogël mësimdhënësish dhe studentësh në vitin 1948, duke u shndërruar në një kampus të madh prej 460 000 studentesh ne 2010.


Zhvillimi i radios dhe i televizionit çuan në përdorimin e tyre si një mënyrë alternative e mësimdhënies, por transmetimi i kurseve universitare nëpërmjet radios dhe televizionit, në përgjithësi nuk ishte i rëndësishëm, përveç disa rasteve. Përhapja e gjerë e internetit, ka çuar në zhvillimin e mësimit online dhe për rrjedhojë ka patur një rritje të institucioneve arsimore të cilat zhvillojnë shumicën, ose të gjitha klasat e tyre ne internet.


Zhvillimi i universiteteve dhe kolegjeve te cilat operojnë gjerësisht përmes internetit, ka kontribuar gjithashtu ne rritje te numri te institucioneve fitimprurëse ne ketë sektor, veçanërisht ne SHBA. Shume universitete aktualisht përdorin kombinime te ndryshme ne internet dhe ne klase, në varësi të lëndëve. Videot e klasave janë gjithashtu te postuara ne një faqe përkatëse internet te fakultetit, duke i ardhur kështu ne ndihme studenteve.


Lista e 10 universiteteve më të vjetra në botë

		Viti

		Emri

		Vendndodhja



		1088

		Universiteti i Bolonjës

		Bologna, Itali



		1096-1167 

(Akti themelues dhënë më 1248)

		Universiteti i Oxfordit

		Oxford, Britani e Madhe



		1134 (akti themelues më 1218)

		Universiteti i Salamankes

		Salamanca,Spanje



		1209 (akti themelues më 1231)

		Universiteti i Kembrixhit

		Cambridge, Britani e Madhe



		1222

		Universiteti i Paduas

		Padua, Itali



		1224

		Universiteti i Napolit, Federico II

		Napoli, Itali



		1240

		Universiteti i Sienes

		Siena , Itali



		1241

		Universiteti i Vajadolidit

		Valladolid, Spanje



		1290

		Universiteti Koimbra

		Coimbra, Portugal



		1290

		Universiteti Macerata

		Macerata, Itali





3.1. Fillimet e arsimit të lartë në Shqipëri


Me përfundimin e luftës së dytë botërore, shteti shqiptar u përball me një gjëndje mjaft të rëndë në fushën e arsimit, rrjedhoje kjo e shkatërrimeve, por edhe e trashëgimisë së varfër. Për më tepër, edhe infrastruktura e ngritur më parë, u dëmtua.


Problemet që duheshin zgjidhur ishin të shumta dhe natyrisht kërkonin një angazhim serioz si të strukturave shtetërore, ashtu edhe të të gjithë shoqërisë shqiptare. Në zgjidhjen e këtyre problemeve, si edhe në sigurimin e progresit të vendit ndikonin shumë faktorë, si ata politikë, ekonomike, sociale etj. Më dominanti ndër këta faktorë, ishte faktori politik.

Udhëheqja komuniste, me të marrë pushtetin, e inkuadroi Shqipërinë në radhët e vendeve që zbatuan sistemin socialist totalitar. Deri në rënien e sistemit komunist, në fillim të viteve 90, për afro 5 dekada, u ndërmorën transformime radikale, të cilat përpos të tjerave luajtën një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin arsimor të vendit në tërësi, dhe atij të lartë në veçanti.


Dy dekadat e para të sistemit komunist ishin përcaktuese për hedhjen e bazave dhe konsolidimin e arsimit në një kategori shkollore masive dhe të orientuar drejt një ideologjie të vetme, atë marksiste-leniniste. Duke hedhur dritë mbi ecurinë e këtij procesi gjykoj se është me interes një analize e shkurtër e ndryshimeve të para ku kulmon “Reforma Arsimore e vitit 1946”. Në përpjekje për të zgjidhur problemet emergjente gjatë viteve të para 1945 dhe 1946, u ndërmorën masa, që mësimi të fillonte normalisht në të gjitha shkollat e vendit.


Shkollat fillore ishin ato të cilat përbënin hallkën më masive të vendit. Ato u organizuan dhe vepronin fillimisht, mbi bazën e Dekret-ligjit Organik të Arsimit fillor të vitit 1934, si shkolla me afat 5-vjeçar, pasi u vlerësua si më i përshtatshmi dhe më i mundshmi për kohën.


U ndërtuan, dhe u pajisen me orendi 400 shkolla te reja si edhe ju be thirrje nga ana e organeve arsimore atyre qe kishin qene mësues si edhe elementeve te tjerë te cilët kishin një fare arsimi,qe te kontribuonin ne hapjen dhe funksionimin e shkollave ne vend.


Krahas meremetimit dhe hapjes se shkollave te reja dhe sigurimin e kuadrit mësimor, një problem i rëndësishëm ishte ai i ngritjes se nivelit te përgjithshëm te shkollimit te popullsisë, e cila ne masën kryesore ishte analfabete. Si rrjedhojë e prapambetjes social-ekonomike dhe kulturore,niveli i analfabetizmit paraqitej mjaft i larte. Sipas regjistrimit te 30 shtatorit 1945, numri i analfabetëve arrinte në 81.22 përqind të popullsisë.

Dëshira e madhe e popullit për t’u arsimuar ishte një faktor i rëndësishëm për organizimin e luftës kundër analfabetizmit, duke garantuar pjesëmarrjen masive në kurset. Ministria e Arsimit kishte një nga funksionet e saj kryesore marrjen e masave  për  zhvillimin  e  arsimit  fillor  si  faktor i rëndësishëm për të mos lejuar përhapjen e analfabetizmit në moshat e reja. Përgatitja dora-dorës e një kuadrit të plotë ligjor në vitet e mëvonshme shërbeu për zbutjen e këtij problemi dhe uljen e shkallës së analfabetizmit në vend.

Në hapjen dhe mbarëvajtjen e kurseve një rol të rëndësishëm luajtën mësuesit por edhe shumë të rinj të cilët ju përgjigjen thirrjeve të bëra në shtypin e kohës për të kontribuar në likuidimin e kësaj plage të rëndë shoqërore. Si rregull, mësimi në kurset në përgjithësi zhvillohej mbi bazën e një programi dhe orari të caktuar. Në to punohej nga ana metodike për zhvillimin normal të mësimit, me qenë se një pjesë e mirë e drejtuesve të tyre ishin aktivistë të organizatave të masave. Me kalimin e kohës u rriten përpjekjet që kurset të merrnin karakterin e një shkolle. Strukturat arsimore në bashkëpunim me organizatat e masave e vendosen procesin në baza më të mira organizative.

“Është detyrë e edukatoreve, - thuhej në një thirrje të tillë, - që t’i përvishen punës duke u mobilizuar vullnetarisht për të hapur kurse të rriturish në çdo vend të Shqipërisë, ku gjenden shkolla fillore”.


Krahas masave të para për masivizimin e shkollës nga opinioni publik, filluan të  rrihen e të  publikohen në shtyp mendime e pikëpamje të ndryshme, rreth të ardhmes së saj. Për rreth 2 vjet u zhvilluan debate publike rreth rrugës së re të zhvillimit arsimor dhe politikave në këtë fushë. Kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e këtij debati dha revista “Shkolla e Re”, ku u angazhuan me përkushtim profesional shumë arsimtarë e intelektualë të njohur të arsimit e të pedagogjisë shqiptare. Ata do të mbështetnin idenë që shkolla duhej të kthehej në një çerdhe e propagandës së kulturës e të qytetërimit. “Askush nuk mund të pretendojë se shkolla jonë e re, - do të thuhej në një artikull të saj, - ka gjetur brenda një kohë kaq të shkurtër udhën e vërtetë që duhet të ndjekë”

Në funksion të objektivave politike, PKSH qysh në nëntor 1945, në forumet e veta të larta, do të hidhte piketat e përgjithshme mbi natyrën konceptuale të shkollës së re, ku krahas detyrave emergjente të luftës kundër analfabetizmit, do të shtronte nevojën e orientimit të rinisë në studimin e degëve të prodhimit. Ajo do t’i kundërvihej këtij opinioni dhe do ta konsideronte demagogji parimin bazë të shkollës demokratike mbi karakterin apolitik të saj dhe se nëpërmjet tij nuk bëhej gjë tjetër veçse realizoheshin interesat e borgjezisë dhe të klasave shfrytëzuese.

Diskutimet e opinionit arsimor të vendit lidhur me ardhmërinë e shkollës do të ishin të shumta dhe do të preknin aspekte të ndryshme të saj. Pavarësisht thellësisë, njëanshmërisë dhe herë-herë edhe paqartësive, produkt ky edhe i situatave të kohës kur ato u shtruan, në thelb shprehnin një të vërtetë të pamohueshme që personalitete të arsimit por edhe mësues të thjeshtë “ishin të interesuar për ndryshime në emër të krijimit të një shkolle të avancuar të konceptuar gjithnjë brenda kuadrit të një shkolle te centralizuar.


3.2. Veçoritë e arsimit publik dhe privat në Shqipëri

Para
 së gjithash duhet nënvizuar fakti se të gjitha universitetet, publike ose private, ofrojnë një të mirë publike siç është ofrimi i arsimit të lartë. Në këtë kontekst, më shumë se statusi i universiteteve, produkti i tyre në aspektin e cilësisë dhe punësimit të të diplomuarve të tyre, cilësisë së kërkimit shkencor, si dhe nivelit të kontributit të tyre në zhvillimin kombëtar, përbëjnë faktorët që diferencojnë universitetet nga njëri-tjetri.


Jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ky ndryshim ushqehet nga globalizimi dhe përparime të mëdha të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë drastike mjedisin e punës dhe kërkesat që ky mjedis ka ndaj të diplomuarve para hyrjes së tyre në tregun e punës. Në këtë kontekst, të dy kategoritë e universiteteve, publike dhe ato private duhet menjëherë t'i përgjigjen këtyre ndryshimeve, duke e rifreskuar kurrikulën e tyre dhe metodat e mësimdhënies, në mënyrë që të jenë në gjendje të rrisin numrin e të diplomuarve që zotërojnë një mënyrë të menduari kritik, të aftë të zgjidhin problemet si dhe me aftësi për të punuar në grup, cilësi këto mjaft të kërkuara në tregun modern të punës. Duke pasur parasysh menaxhimin e tyre në mënyrë me fleksibël, besoj se universitetet private gjenden në një pozicion më të favorizuar për t’i dhënë përgjigje të menjëhershme kërkesave të tilla.


Shqipëria është një vend arsimdashës e që punon vazhdimisht për t’u përmirësuar në këtë drejtim, duke u përballur sigurisht edhe me sfida të ndryshme.

3.2.1. Ecuria e Arsimit të Lartë

Arsimi i lartë në Shqipëri e ka zanafillën në vitin 1946, me Institutin 2-vjeçar Pedagogjik të Tiranës. Universiteti i parë në vend është ai i Tiranës, i cili u hap në vitin 1957, duke u mbështetur në traditën e mirë të krijuar nga institutet që funksiononin deri në atë kohë në Tiranë:  instituti pedagogjik, politeknik, ekonomik, mjekësor, juridik dhe instituti i shkencave.


Deri në vitin 1990, sistemi i arsimit, sikurse edhe shumë fusha të tjera, ishte i bazuar në modelin rus, ndërkohë që zhvillimet e reja të viteve ‘90 sollën domosdoshmërinë e riorganizimit të tij. Në vitin 1990, Shqipëria kishte vetëm 14 000 studentë dhe një numër të kufizuar kapacitetesh. Përzgjedhja e studentëve dhe e stafeve akademike bëhej mbi bazën e meritës dhe të asaj që njihej si “biografia” e personit dhe e studentit. Problemet që u shfaqën në këtë kohë nuk ishin të vogla dhe punën e vështirësonte mungesa e një modeli shoqëruar me një plan konkret të hapave që duheshin ndjekur për realizimin e tij. Nisur nga karakteristikat që pati Arsimi i Lartë pas vitit 1991, mund të identifikohen dy periudha kohore: 1992-2003 dhe 2003-2011.

Figura 2: Periudha e parë: 1992-2003




                        Burimi: Ministria e Financave, INSTAT

Gjatë kësaj kohe, filluan shkëmbimet e para të eksperiencave të pedagogëve me vendet perëndimore dhe u krijua një ide më e qartë e stadit ku ndodhej arsimi i lartë dhe se ku ai duhej të shkonte. Gjithsesi, më shumë se sa në krijimin e një modeli po rendej në përkthimin dhe hartimin e teksteve, për të krijuar mundësinë që shkollat të diplomonin persona të përgatitur për kushtet e reja të zhvillimit të vendit. Në këtë periudhë, filloi të forcohej gjithmonë e më shumë prirja e vjetër për të ndjekur shkollën e lartë, duke rritur presionin për masivizimin e universiteteve. Si pasojë, u hapën disa Institucione të Arsimit të Lartë (IAL) edhe në rrethe të tjera të vendit. Periudha e dytë karakterizohet kryesisht nga masivizimi. Pas vitit 2000, trysnia masivizuese u bë shumë më e prekshme dhe solli lindjen e sistemit privat, krahas rritjes së përvitshme të pranimeve në sistemin publik. Nëse do të krahasohej me periudhën e mëparshme, mund të vërehet fare lehtë hovi që mori numri i të regjistruarve nëpër universitete. 

Figura 3: Periudha e dytë: 2003-2010

 


                        Burimi: Ministria e Financave, INSTAT

Që në vitin shkollor 2003-2004 bie në sy ritmi rritës më i lartë se në çdo periudhë më të hershme. Në këtë vit u regjistruan 22% më shumë studentë se një vit më parë. Edhe në vitet që pasuan, deri në 2007-n, ritmi ishte i lartë. Në vitet 2007-2008 dhe 2008-2009, rritja ra në nivelet 5% dhe 3%, ndërkohë që viti 2009-2010 shënoi bumin e studentëve që u ulën nëpër auditore. 25% më shumë se sa një vit më parë dhe 3.1 herë më shumë se sa në vitin 1994-1995.  

Karakteristika e dytë e kësaj periudhe ishte lindja e universiteteve private. Kërkesës së lartë për edukim dhe pamundësisë së arsimit publik për ta kënaqur atë, fare natyrshëm nisi t’i përgjigjet sektori privat. Në vitin 2003-2004, u hap universiteti i parë privat në vend dhe që prej asaj kohe, numri tyre ka ardhur gjithmonë në rritje.


Figura 4: Numri i Studentëve 2007 – 2013



Burimi: World Bank Database 2014

Ndryshimi thelbësor sasior ndodhi pas vitit 2005, kur kapacitetet pranuese u zgjeruan së tepërmi, duke e rritur numrin e studentëve nga 52 000 në atë vit dhe në rreth 165 000 në vitin 2013.


3.3. Sfidat më të mëdha të arsimit të lartë shqiptar 

Sfidat me të cilat përballet sistemi i arsimit të lartë në Shqipëri janë të lidhura direkt me nivelin e zhvillimit social-ekonomik të vendit. Shqipëria ia ka arritur në një masë të madhe të liberalizojë qasjen në arsimin e lartë, por duhet bërë ende më shumë për të garantuar cilësinë në universitete. Kjo kërkon edhe kanalizimin e investimeve të mëdha dhe të burimeve financiare të autoriteteve publike drejt arsimit të lartë, si dhe funksionimin e mekanizmave të fortë të vlerësimit të jashtëm dhe akreditimit. Megjithatë, kultura e "cilësisë" duhet të pranohet dhe të përvetësohet nga vetë universitetet, në mënyrë që sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë të bëhet një proces më i shëndetshëm dhe më i qëndrueshëm.


Një tjetër sfidë e rëndësishme me të cilat përballen universitetet shqiptare, është nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proces i fokusuar në transferimin dhe përsëritje e fakteve, drejt një metode mësimdhënieje ndërvepruese, e cila mundëson përdorimin e teknologjive moderne dhe stimulon diskutime dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve. Kjo nuk është një detyrë e lehtë, megjithatë përbën një domosdoshmëri, duke pasur parasysh ndryshimet e shpejta në mjedisin e punës dhe teknologjitë të përmendura më sipër.


Universitetet shqiptare në të vërtetë duhet të sigurojnë përgatitjen e kapitaleve humane si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre në përputhje me zhvillimet globale. Shqipëria ka një popullsi të re në moshë dhe një numër në rritje të shpejtë të studentëve dhe të të diplomuarve, të cilat me siguri do të rrisin sfidat me të cilat ballafaqohen të diplomuarit për t'u punësuar në përputhje me arsimimin dhe kualifikimet e tyre.


Duhet theksuar se përveç historisë së vonë të Shqipërisë, si një vend i izoluar deri në fillim të viteve 1990, perceptimi publik që diplomat e huaja apriori janë më të vlefshme se ato vendase, është ushqyer nga të metat e universiteteve shqiptare në lidhje me sigurimin e cilësisë dhe përmirësimin e saj. Nëse një student është diplomuar nga një universitet i njohur për cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimit, qoftë në Shqipëri ose jashtë vendit, posedon aftësitë e kërkuara nga tregu modern i punës dhe ka studiuar në një fushë që përputhet me nevojat e ekonomisë shqiptare, atëherë me siguri mund të themi se studenti ka një diplomë të vlefshme. Gjithashtu nuk duhet të harrohet fakti se Shqipëria aspiron të bëhet anëtare e Bashkimit Europian dhe me anëtarësimin e ardhshëm të saj në Bashkimin Europian të diplomuarit shqiptar do të kenë mundësi më të mëdha punësimi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në tregun e brendshëm të Bashkimit Europian.


Pasi u ndala si fillim në përmendjen e cilësisë së dobët të arsimit të lartë në vendin tonë, tashmë vendi i vjen një problemi të dytë, a zgjedhin studentët tonë degën që ato aspirojnë më shumë, atë që ato kanë më shumë pasion dhe dhunti për të shpalosur veten? Orientimi në karrierë lidhet me një sërë aktivitetesh, që janë hartuar të ndihmojnë të rinjtë të zgjedhin rrugët e tyre arsimore dhe të punës (p.sh. karrierat e tyre) dhe zbatimin e qëllimeve të tyre. Edukimi për karrierë, si pjesë e orientimit në karrierë, është një koncept i ri në Shqipëri. Qëllimi i këtij manuali është t’u ofrojë mësuesve të karrierës një instrument për mësimdhënie të suksesshme në lëndën e edukimit për karrierë në klasën e 9-të. Manuali duhet të përdoret në kombinim me Librin e Punës për Edukim në Karrierë për nxënësit. 

Megjithatë, edukimi për karrierë nuk duhet të shihet si një aktivitet i ndarë. 


Edukimi për karrierë është pjesë e orientimit në karrierë. Mësuesit e karrierës duhet të kenë njohuri jo vetëm rreth edukimit për karrierë, por duhet gjithashtu të kuptojnë rolin e edukimit për karrierë në kontekst më të gjerë, siç është orientimi në karrierë. 


Edukimi për karrierë është i përfshirë në politikën kombëtare. Në linjë me politikat e BE-së dhe ato kombëtare, orientimi dhe edukimi për karrierë kontribuojnë në qëllimet e politikave kombëtare në fushën e arsimit, punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Sistemet, ofruesit, konceptet, terminologjia etj. e orientimit në karrierë në Bashkimin Europian (BE), ndryshojnë nga shteti në shtet. Kur shtetet anëtare të BE-së filluan të zhvillojnë politika të përbashkëta të orientimit në karrierë pas vitit 2002, këto ndryshime filluan të shkaktojnë probleme. Si pasojë, shtetet anëtare të BE-së zhvilluan një përkufizim të përbashkët të orientimit në karrierë në vitin 2004. Megjithatë, ky është vetëm një term kryesor dhe shumë të tjerë kanë nevojë për t’u përcaktuar gjithashtu. Përvojat në shtetet e reja anëtare të BE-së tregojnë se terminologjia e shumëllojshme dhe e paqartë profesionale është një nga faktorët që pengon zhvillimin më të shpejtë dhe më efektiv të shërbimeve të orientimit në karrierë. Në Shqipëri, orientimi në karrierë është aktivitet (profesion) i ri dhe shumë shprehje nuk ekzistojnë apo janë kryesisht të panjohura te publiku dhe politikë-bërësit. Karriera shkurtimisht mund të përkufizohet si: Karriera është rruga e individit gjatë arsimimit dhe punës. 

Në të kaluarën, termat profesion ose punë janë përdorur kryesisht në orientimin profesional. Në të kaluarën ishte normale që individi të zgjidhte vetëm një profesion në jetën e tij, për shembull sekretar(e), automekanik etj. Për shkak të ndryshimeve të shpejta në tregun e sotëm të punës, kjo nuk është më e mundur. Njerëzve iu është dashur të ndërrojnë vendet e tyre të punës më shpesh, dhe gjithashtu edhe profesionet. Për këtë arsye, termi profesion është bërë shumë statik për t’u përdorur në orientim në karrierë dhe është zëvendësuar nga termi karrierë, që përshkruan rrugën e individit gjatë të mësuarit dhe punës. 


Nocioni
 i karrierës ka ndryshuar me kohën. Nëse karriera dikur ishte një sinonim për progresin individual në hierarkinë organizative ose në një profesion, sot është një term që përshkruan rrugën e mësimit dhe punës së individit. Dhe, nuk është më një term, që është rezervuar për individët më të suksesshëm (menaxherët, këngëtarët, atletët etj.), por i referohet të gjithë individëve të rritur, por edhe nxënësve në shkolla. Në ditët e sotme, çdokush ka një karrierë. Periudhat e arsimit, aftësimit, papunësisë, pushimit të lindjes janë faza në karrierën e personit. 


Zhvillimi i karrierës (në kontekstin e orientimit në karrierë), është një proces gjatë gjithë jetës për menaxhimin e të mësuarit, punës dhe tranzicionit me qëllim për të shkuar përpara drejt një të ardhmeje të përcaktuar personalisht dhe me zhvillim personal. Zhvillimi i karrierës është individi, i menaxhuar nga individi. 


Orientimi në karrierë është një radhë procesesh, të hartuara për t’u mundësuar individëve të bëjnë zgjedhje dhe të informuara për mësim dhe punë. 


Orientimi në karrierë i referohet aktiviteteve të orientimit formal, që ofrohen kryesisht nga organizata apo institucione (shih seksionin Institucionet që ofrojnë shërbime të orientimit në karrierë), që financohen prej buxhetit publik.


3.3.1. Orientimi në karrierë gjatë gjithë jetës 

Ky term kryesisht përdoret në dokumentet e BE-së dhe dokumentet kombëtare të politikave. Pas vitit 2004, mbiemri gjatë gjithë jetës i është shtuar shprehjes tradicionale orientimi në karrierë. Termi orientimi në karrierë gjatë gjithë jetës përdoret sot në shumicën e dokumenteve të politikës së BE për orientimin. Orientimi në karrierë për të mësuar gjatë gjithë jetës nuk është aktivitet “i ri”; me shtimin e frazës gjatë gjithë jetës termit paraprak orientimi në karrierë, Komisioni Evropian dëshiroi të theksonte se shërbimet e orientimit në karrierë duhet të jenë në dispozicion për individët gjatë gjithë jetës së tyre. Orientimi në karrierë gjatë gjithë jetës u lidh ngushtë gjithashtu me konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. 


3.3.2. Edukimi për karrierë 

Edukimi për karrierë i referohet aktiviteteve brenda shkollës, etj., për t‟i ndihmuar nxënësit të qartësojnë qëllimet për karrierë, të kuptojnë botën e mësimit dhe punës dhe si zhvillohen aftësitë për menaxhimin e karrierës. 

Mësuesit e edukimit për karrierë 


Mësuesi i karrierës është një mësues që jep lëndën e edukimit për karrierë në klasë dhe që ka përfunduar trajnim të specializuar për edukimin për karrierë. Ranis (2000) vlerësoi efektet e rritjes ekonomike, si rezultat i zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe efektet e zhvillimit të kapitalit njerëzor, si rezultat i rritjes ekonomike. Rezultatet treguan se rritja ekonomike ka pasur ndikim pozitiv dhe të fuqishëm në zhvillimin e kapitalit njerëzor. Rezultatet gjithashtu treguan se rritja e të ardhurave çon në zhvillimin më të lartë të kapitalit njerëzor.

Studimet empirike të Dowrick (2002) shqyrtuan marrëdhënien midis rritjes ekonomike, arsimimit dhe kërkimeve për zhvillim. Këto studime kanë treguar se arsimimi dhe kërkimet për zhvillim janë burimet kryesore për të nxitur rritjen ekonomike. Shpenzimet
 publike për arsimin janë rritur pas shekullit 18 dhe këtë e vërteton fakti që regjistrimi në sistemin e arsimit publik është rritur me 40% përgjatë viteve 1870-2001. Interes shfaq fakti se ndërsa shpenzimet publike për arsimin u rritën nga 0,86% në 4,85% të PBB gjatë së njëjtës periudhë PBB u rrit nëntë herë (Carpentier, 2006).

Studimet
 e mëparshme kanë treguar se investimi në arsimimin e popullatës ka rezultuar me rritje ekonomike, por madhësia e kësaj rritje nuk është e njëjtë në  raca, gjini, dhe përkatësi etnike të ndryshme. Përgjithësisht në politikat e arsimit shqiptar mungon analiza e thelluar dhe e sofistikuar për gjendjen e sistemit të arsimit shqiptar në të gjitha nivelet. duke u ndalur në rëndësinë e arsimit të lartë disa tipare të ndikimit të tij në rritjen ekonomike do të veçoheshin si vijon: 


1. Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por është shumë më shumë se kaq. Arsimi i lartë i një personi na bën të besojmë se ai person di të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të keqen nga e mira, pra mendohet se arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të mirë.


2. Sado që vlera e arsimit cilësohet e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB).


3. Çdo vit arsim i lartë rrit të ardhurat për person.


4. Po
 qe se te gjithë nxënësit e vendeve me të ardhura të ulëta do ta braktisnin shkollën pasi të kishin fituar njohuritë themelore të leximit, 171 milion njerëz do të nxirreshin nga varfëria e skajshme (ky 171 milionësh thënë ndryshe është i barabartë me numrin e popullsisë të këtyre vendeve: Australia 20.6 milionë, Kamboxhia 14.8 milionë, Kanada 33 milionë, Kolumbia 45.3 milionë, Holanda 16.6 milionë, Tunisia 10.4 milionë, Uganda 30.9 milionë) Kjo do të ndikonte në uljen e varfërisë globale.


5. Nga pikëvështrimi teorik, janë të paktën tre mekanizma përmes të cilëve arsimimi i lartë mund të ndikojë në rritje ekonomike. Fillimisht, në perspektivën mikro, arsimimi i lartë rrit kapitalin human të profesionalizuar në fuqinë punëtore, e cila rrit produktivitetin e punës dhe kështu do të ketë rritje ekonomike në mënyrë të vazhdueshme drejt një niveli më të lartë të ekuilibrit të prodhimit. Së dyti, arsimimi i lartë mund të rrisë kapacitetin inovativ të ekonomisë, si dhe njohuritë e reja për teknologjinë, produktet dhe proceset e reja që nxisin rritje. Së treti, arsimimi i lartë mund të lehtësojë përhapjen dhe transmetimin e njohurive të nevojshme për ti kuptuar dhe përpunuar më mirë ato (njohuritë).


Adam Smith në shekullin e XVIII dhe Alfred Marshall në shekullin e XIX, dy figura të rëndësishme në fushën e ekonomisë kanë parashtruar pyetjen se si investimi individual në arsimimin e lartë ndikon në pasurinë e kombeve. Qasja e literaturës për këtë fenomen mund të ndahet në dy fusha të përgjithshme:


a) Literatura
 mikroekonomike, që e shikon raportin në mes zhvillimit ekonomik dhe arsimimit të lartë përmes matjes së arritjeve arsimore të një personi dhe masës së përfitimit financiar të tyre. Shumica e studimeve tregojnë rezultate të përafërta për çka mund të quhet shpërblim  personal apo privat nga arsimi. Në mënyrë individuale kjo do të thotë se çdo vit shkollimi rrit të ardhurat personale të individëve, duke e parë kështu investimin në arsimimin e lartë me një  normë të lartë kthimi.


b) Literatura makroekonomike, e cila e trajton raportin në mes arritjeve në fushën e arsimimit të lartë të lidhur me rritjen e GDP-së. Shumica e studimeve gjejnë fakte për rritje më të lartë të GDP-së në vende ku popullata mesatarisht ka kryer më shumë vite shkolle dhe ka arritur rezultate më të larta në testet e njohurive
.


3.5. Reformat në arsimin shqiptar 


Arsimi i Lartë është një nga fushat kryesore dhe më prioritare të çdo shoqërie dhe vendi. Zhvillimi dhe progresi i tij varen dhe ndikohen fuqishëm nga ndryshimet ekonomike dhe shoqërore të një vendi. Sistemi i arsimit të lartë është në ndryshim të vazhdueshëm dhe kjo për t’ju përshtatur sa më mirë ndryshimeve të vetë shoqërisë dhe për t’ju përgjigjur sa më mirë kërkesave të tregut.


Shqipëria është një vend i vogël, por me shumë vlera, me njerëz me potencial, të talentuar e me shumë vullnet, të etur për ndryshim e përparim. 

Në Shqipëri janë ndërmarrë reforma në 20 vitet e fundit të cilat kanë sjell një nivel më të mirë e cilësor të mësimdhënies. Këtë e dëshmon më së miri dhe Programi i Vlerësimit Ndërkombëtar të Nxënësve (PISA 2009) ku vendi ynë u evidentua si një nga tre vendet që ka realizuar progresin më të ndjeshëm duke u ngjitur 5 vende më lart në renditje krahasuar me rezultatet e arritura në vitin 2000 ku ai u rendit i parafundit, midis vendeve pjesëmarrëse. Si objektiv afatgjatë i Ministrisë së Arsimit e Shkencës janë arritja e standardeve të OECD kështu që mund të thuhet se ka akoma vend për punë dhe për përmirësime. Në këtë kontekst mund të thuhet se çdo reformë që ndërmerret në një sistem të caktuar që siguron shërbime për publikun ka për qëllim që të plotësojë më mirë nevojat e këtij të fundit për këto shërbime. Gjatë këtyre viteve institucionet përgjegjëse janë munduar të gjejnë rrugët dhe të përcaktojnë politikat e duhura për rritjen e cilësisë së arsimit të lartë pasi ndikojnë drejtpërdrejtë në stabilitetin dhe zhvillimin afatgjatë ekonomik dhe social të vendit. Reformimi i arsimit tashmë ka prekur të gjithë sistemin arsimor. Reforma në arsim ka përfshirë: legjstacionin, kurrikulat, infrastrukturën, arsimin parauniversitar, arsimin e lartë publik e privat si dhe kualifikimin e profesorëve në nivelet më të larta pasi suksesi i arsimit bazohet tek profesorët e kualifikuar.


Lidhur me legjislacionin është propozuar nga Ministria e Arsimit një projektligj i cili i kthyer në ligj, do të fillojë të zbatohet brenda vitit 2011. Risia e këtij ligji do të jetë, se për herë të parë në Shqipëri do të zbatohet një ligj që në themelet e tij do të ketë mendimet e sugjerimet e vetë arsimtarëve si palë të interesuara duke iu nënshtruar një diskutimi publik me qëllim që ky ligj ta meritojë plotësisht të quhet: Ligji i Arsimit Shqiptar të Standardeve Evropiane. Për sa i përket reformës së kurrikulave janë bërë përparime të dukshme që e sjellin arsimin shqiptar pranë standardeve të vendeve të tjera Evropiane. 

Gjithashtu janë bërë ndryshime që prekin strukturën e studimeve. Universitetet tona do të ofrojnë Bachelor të Shkencës shumë të gjera, por do të ofrojnë dhe Bachelor të ngushtë, që determinojnë në master profesional ose që janë më afër profesionit, kjo për shkak se ne jemi një vend që nuk kemi të diferencuara universitetet nga shkollat e larta teknike siç ndodh në vendet evropiane. Lidhur me politikën e financimit të arsimit të lartë parashikohen dy instrumente themelorë të cilat janë ato në drejtim të studentit dhe të ve4të institucionit. Shkollat e larta që do të përfitojnë në financim, do të jenë të gjitha shkollat e certifikuara për cilësi nëpërmjet klasifikimit të rajtingut të universiteteve. Ndërsa për studentët, baza e financimit do të jetë rezultati i arritur në Maturën Shtetërore. Por do të ndiqen edhe fushat e studimit që ata do të përzgjedhin dhe jo vetëm thjesht rezultati i studentit.


Vëmendja ndaj aspekteve të reformave të politikave ekonomike në arsimin e lartë mbetet vitale. Ndërmarrja dhe zbatimi me sukses i këtyre reformave ka të nevojshëm arritjen e një konsensusi sa më të madh ndërmjet vendim-marrësve dhe elementëve të  ndryshëm të komunitetit të këtij niveli arsimimi Arsimi i lartë mund të ofrojë oportunitete më të  mira dhe shanse më komode jete për studentët nga grupet me të ardhura të pakta dhe ato të minoriteve, duke rritur aftësinë e tyre për punë, perspektivat për sigurimin e të  ardhurave, mobilitetin shoqëror, uljen e shkallës së pabarazisë së të ardhurave. 

Institucionet e arsimit të lartë ofrojnë vlera, norma dhe njohuri të cilat kontribuojnë ndaj kapitalit shoqëror dhe janë të nevojshme për të ndërtuar një shoqëri civile dhe kulturë bashkëkohore si dhe për të arritur një drejtim të mirë. Që prej vitit 2007 të gjitha shkollat e larta në vendin tonë aplikojnë në vendin tonë, aplikon sistemin tre vjeçar të Bolonjës. 


3.5.1.  Sistemi i Bolonjës: Karakteristika të reformimit të Arsimit të Lartë 

Reformimi dhe ndryshimet në arsimin e lartë që po realizohen sipas principeve të Kartës së Bolonjës,  kanë ndër të tjera dy karakteristika të përbashkëta për gjithë vendet Europiane: 


1- ristrukturim sipas  kërkesave të  tregut të punës; 


2- përshtatje të sistemit për hir të “integrimit” . 


Këto dy karakteristika kushtëzojnë edhe ndryshime të tjera për : 


· hartimin e kurrikulave ; 


· rritjen e efektivitetit ; 


· mundësimin e mobilitetit horizontal dhe vertikal midis shkollave të larta në një vend të caktuar dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ; 


· financimin  etj .


Përshtatjen e një strukture të re të studimeve duke iu përmbajtur strukturës me tre cikle të Bolonjës. Reformimi i Arsimit të Lartë synon: sigurimin e cilësisë, njohjen e diplomave dhe kualifikimeve. 

Meqenëse Shqipëria ka hyrë në Procesin e Bolonjës, strukturimi i kurrikulave të IAL-ve sipas ligjit ekzistues është ndërtuar në tri cikle: cikli i parë, cikli i dytë dhe cikli i tretë. Cikli i parë i studimeve përfundon me diplomën Bachelor (me kohëzgjatje normale 3 vite/180 kredite). Cikli i dytë i studimeve përfundon me diplomë Master i Shkencave (me kohëzgjatje normale 2 vite/120 kredite) ose diplomë Master Profesional (1,5 vite/ 60-90 kredite). Në ciklin e dytë të studimeve futen edhe programet e integruara të ciklit të dytë (me kohëzgjatje normale 5-6 vjet/300-360 kredite). Cikli i tretë i studimeve ku bëjnë pjesë: Doktorata, me kohëzgjatje të paktën 3 vite akademike dhe 180 kredite, nga të cilat 60 kredite janë për studime të organizuara teorike; Specializimet afatgjata, që zgjasin jo më pak se 2 vite akademike dhe 120 kredite. Në fushën e mjekësisë, programet e studimeve të doktoratës mund të ofrohen të integruara me studimet specializuese afatgjata, sipas planit dhe programit mësimor, të miratuar nga IAL-të. IAL-të kanë të drejtën të ofrojnë programe të studimeve jouniversitare, profesionale, pas arsimit të mesëm me jo më pak se 120 kredite dhe kohëzgjatje jo më pak se 2 vite akademike. Kreditet e grumbulluara mund të transferohen në studimet universitare të ciklit të parë, në përputhje me kriteret e IAL-së.


“Procesi i “Bolonjës synon të arrijë një përafrim të sistemeve që:


1- të lehtësojë lëvizjen e studentëve në universitetet e vendeve që marrin pjesë në këtë proces, 


2- njohjen e diplomave dhe në mënyrë të veçantë të krijojë hapësira të plota që të diplomuarit, kudo që të diplomohen, të kenë shanse për të konkurruar në tregun global të punës, kryesisht në tregun evropian.” 


Në aspektin akademik futen konceptet e kurrikulave të organizuara, konceptet bazë të Procesit të Bolonjës, sistemi evropian i krediteve universitare (ECTS) në kurrikulat e studimeve universitare dhe bëhen përpjekje për të integruar kërkimin shkencor që zhvillohej në universitete, me atë të instituteve kërkimore, kryesisht të Akademisë së Shkencave.

3.5.2. Reforma e Arsimit të lartë e vitit 2013


Në dy vitet e fundit është ndërmarrë një proces reformimi për sistemin e lartë arsimor Shqiptar ku ka si qëllim përmirësimin e cilësisë së arsimit të lartë në dy drejtime kryesore: mësimdhënie dhe punë kërkimore-shkencore. Arsimi i lartë duhet t’u përgjigjet, t’u përshtatet dhe t’u paraprijë ndryshimeve në tregun e punës dhe në zhvillimin e vendit. Qëllimi i kësaj reforme është të krijojë premisat për një arsim të lartë cilësor, që t’u përgjigjet nevojave të tregut të punës, si dhe drejtimeve të zhvillimit strategjik të vendit. Reforma synon ndërtimin e një sistemi cilësor duke u dhënë mundësinë studentëve që të ndjekin studimet por duke garantuar dhe cilësi.

Në këtë kuptim nevojitet të rikonceptohet roli i strukturave shtetërore, duke e lejuar sistemin e arsimit të lartë të funksionojë lirshëm dhe duke shkuar drejt përqendrimit të tij në 4 funksione kryesore, së pari ndërtimi i politikave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në përputhje me përparësitë e zhvillimit të vendit, së dyti garantimi i cilësisë dhe garantimi I ndjekjes së studimeve në bazë merite.

3.6.  Situata aktuale

Në vitet e tranzicionit shoqëror dhe ekonomik, arsimi i lartë në Shqipëri ka pësuar një masivizim të jashtëzakonshëm për kapacitetet që ka dhe mundësitë që ofron. Ky faktor çoi deri diku edhe në rënien, ndonjëherë drastike, të cilësisë, në vend që të sillte përmirësimin e pritshëm të saj. Aktualisht, sistemi shqiptar i arsimit të lartë paraqet konfigurimin e mëposhtëm: Gjithsej 59 institucione të arsimit të lartë, 15 publike dhe 44 jopublike. Ndër to, 19 gëzojnë statusin universitet (12 publike dhe 7 jopublike), 5 statusin kolegj (të gjithë jopublikë), 26 shkolla të larta (të gjitha jopublike), 8 akademi (2 publike dhe 6 jopublike), 1 institut (publik, qendër ndëruniversitare) dhe 17 filiale (5 të IAL-ve publike dhe 12 të IAL-ve jopublike). Numri i programeve të ofruara është gjithsej 1560, nga të cilat 700 të ofruara nga IAL-të publike dhe pak më shumë nga IAL-të jopublike. Të ndara sipas nivelit të studimit, janë: rreth 650 programe Bachelor, rreth 250 Master Profesional, rreth 350 Master Shkencor dhe rreth 100 programe të ciklit të tretë, Doktoratë dhe specializime afatgjata. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit, por në veçanti nga viti 2005 deri sot, është vënë re një rritje dhe zgjerim i shpejtë eksponencial i sistemit të arsimit të lartë në të gjithë përbërësit e tij, si në sistemin publik dhe në atë jopublik Kësaj rritjeje i shërbeu ndjeshëm edhe hapja e riaktivizimi i sistemit të studimeve me kohë të pjesshme (i pezulluar në vitin 2001), madje dhe në fushat e studimeve të zbatuara, teknike, mjekësore etj., që përfshihen në profesionet e rregulluara.

Tabela 2: Numri i studentëve sipas statusit të universitetit dhe kohës së studimit


		Institucionet e Arsimit të Lartë

		2004-05

		2005-06

		2006-07

		2007-08

		2008-09

		2009-10

		2010-11

		2011-12



		IAL publik dhe jopublik

		63257

		74747

		86863

		90606

		93139

		122326

		134877

		160839



		IAL publik

		62274 

		73031

		81102

		81100

		79795

		98917

		107523

		126257



		Me kohë të plotë

		42202 

		50567

		58916

		62289

		61343

		79615

		88439

		99241



		Me kohë të pjesshme

		19616      

		21898

		21820

		18119

		17772

		18218

		18441

		26655



		Edukim në distance

		456   

		566

		366

		692

		680

		1084

		643

		361



		IAL privat

		983 

		1716

		5761

		9506

		13344

		23409

		27354

		34582



		Me kohë të plotë

		983 

		1716

		5761

		9506

		13344

		22894

		26784

		34219



		Me kohë të pjesshme

		0 

		0

		0

		0

		0

		515

		570

		363





Burimi: Të dhënat për IAL-të janë grumbulluar nga Banka Botërore dhe UNESCO-ja

Nga të dhënat e tabelës 2 duket qartë se pjesa më e madhe e studentëve në vend studiojnë në universitetet publike (78.5%). Vlen të veçojmë dy të dhëna të rëndësishme. E para, numri i studentëve në IAL-të jopublike ka pësuar një rritje shumë të shpejtë, veçanërisht në 3-4 vitet e fundit. Më e rëndësishmja është se ka pasur një zgjerim të rëndësishëm të studimeve me kohë të pjesshme në universitetet publike, ku sot studiojnë rreth 21.5% e gjithë numrit të studentëve në IAL-të publike. Këto dy zgjerime të papërputhura me standardet e cilësisë të publikuara nga APAAL-i, kanë sjellë masivizim, deri diku të shoqëruar me rënien e cilësisë së formimit.

Nga tabela duket qartë se pjesa më e madhe e studentëve në vend studiojnë në universitetet publike (78.5%). Vlen të veçojmë dy të dhëna të rëndësishme. E para, numri i studentëve në IAL-të jopublike ka pësuar një rritje shumë të shpejtë, veçanërisht në 3-4 vitet e fundit. Më e rëndësishmja është se ka pasur një zgjerim të rëndësishëm të studimeve me kohë të pjesshme në universitetet publike, ku sot studiojnë rreth 21.5% e gjithë numrit të studentëve në IAL-të publike. Këto dy zgjerime të papërputhura me standardet e cilësisë të publikuara nga APAAL-i, kanë sjellë masivizim, deri diku të shoqëruar me rënien e cilësisë së formimit. Zhvillimi shumë i shpejtë i sistemit nuk u shoqërua paralelisht me zgjerimin dhe ngritjen e mekanizmave të kontrollit dhe plotësimin e kuadrit normativ, duke ndikuar negativisht në cilësinë e sistemit. Në këto vite, programet e profilizuara dhe ato profesionale humbën peshën e tyre specifike në larminë e programeve të fushave, si: Infermieria, Ekonomia e Menaxhimi, Drejtësia, Shkencat Sociale etj. Po ashtu u ul niveli i kontrollit dhe rregullimit edhe mbi fushat e profesioneve të rregulluara, si: Mjekësia, Stomatologjia, Farmacia etj. Shqipëria investon në arsimin e lartë disa herë më pak edhe se fqinjët e saj. Ky investim është edhe më i pabashkëmatshëm, kur krahasimet bëhen me vendet më të zhvilluara të Evropës. Buxheti i shtetit sot jep rreth 38 milionë euro për të mbështetur mbi 126 000 studentë në IAL-të publike. Kësaj shumë mund t’i shtohen afërsisht edhe 20 milionë euro të tjera nga të ardhurat dytësore, të siguruara nga vetë IAL-të, gjë që e çon shifrën në rreth 460 euro për student në sektorin publik. Këtij investimi mund t’i shtohen edhe rreth 35-45 milionë euro nga pagesat e studentëve në sistemin jopublik (rreth 34,500 studentë me një pagesë mesatare 1000-1250 euro). Buxheti për arsimin nuk ka qenë kurrë më i lartë se 3% e PBB-së, duke u lëkundur në intervalet 2.2-2.8%/ PBB. Ndërkohë, objektivi i domosdoshëm, i sugjeruar nga UNESCO-ja, UNDP-ja, Objektivat e Mijëvjeçarit, OECD-ja, BE-ja etj., është të paktën niveli 5% i PBB-së (çka nënkupton dyfishin e asaj që Shqipëria akordon aktualisht). Vendet e zhvilluara perëndimore, në kuadrin e OECD-së, e financojnë arsimin e tyre universitar në nivelet 5-8% të PBB-së, nga i cili 1-3% e PBB-së shkon drejtpërsëdrejti për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Aktualisht, Shqipëria shpenzon për arsimin e lartë 0.4 – 0.6%% të PBB-së, si shumë e përbashkët e IAL-ve publike dhe atyre jopublike.


3.7.  Arsimi i Lartë dhe rritja ekonomike në Shqipëri


Që nga lindja e tranzicionit, rritja ekonomike është ndjekur nga një rritje e shpejtë e konsumit (duke përfshirë dhe vitet me një kërkesë të lartë në periudhën komuniste) dhe rritja e produktivitetit, ndërkohë që industritë e vjetra patën kolaps, një sektor i ri shërbimesh u krijua, dhe pjesa më e madhe e forcës punëtore emigroi. Ekonomia Shqiptare ka përjetuar një rritje ekonomike mesatare, afërsisht 6 përqind gjatë viteve të fundit. Që nga fillimi i tranzicionit drejt një shteti demokratik dhe një ekonomie të hapur në vitet 90 rritja kumulative e Shqipërisë ka qenë impresionuese dhe konsiderohet si një ndër më të lartat e ekonomive në tranzicion. Shqipëria ka ruajtur një stabilitet makroekonomik gjatë 10 viteve të fundit me një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe inflacion të ulët. Ruajtja e niveleve të larta të rritjes ekonomike dhe e stabilitetit makroekonomik do të nxisin më shumë sfida në të ardhmen në sektorin e kapaciteteve prodhuese dhe të pozicionit financiar të sektorit të energjisë. 


Shenjat e para të trendeve të kundërta rezultuan nga rënia e remitancave dhe një rënie në depozitat bankare në shtator dhe nëntor të vitit 2008. Gjithashtu duke studiuar lidhjen e fortë të remitancave, konsumit dhe importeve, vlerat tregojnë shenja të ngadalësimit. Si rezultat, kombinimi me një reduktim në investimet publike, deficiti i llogarisë korrekte pritet që të ulet këtë vit. Sidoqoftë ky ngadalësim do të shoqërohet në mënyrë të pashmangshme me një ulje në rritjen ekonomike e cila do të ulet nën 4% në vitin 2009. Në vitet e tanishme, rritja ekonomike ka qenë veçanërisht e fortë në industri dhe sektorin e ndërtimit, e cila regjistroi një rritje ekonomike mesatare prej 14,1% dhe 14.8% respektivisht pese vitet e fundit. Rritja në sektorin e ndërtimit është rritur pjesërisht nga remitancat e emigrantëve. Ndërkohë që kjo rritje ka rritur kërkesën për energji elektrike, sepse për shkak të motit të thatë gjatë tre viteve të fundit ka ulur kapacitetet prodhuese të energjisë (e cila llogaritet 95 përqind më shumë të energjisë së prodhuar). 


Rritja e çmimit të të mirave ka patur një efekt të kundërt në inflacion (3,2 % në fund të 2007 dhe 2.4% në fund të vitit 2008) dhe kontribuan në rritjen e deficitit të llogarisë korrente. Politikat fiskale dhe monetare ndikuan në forcimin e monedhës vendase (Lek) dhe rritën nivelin e kreditimit sektorit privatë. Inflacioni është mbajtur në nivelin 2-4 përqind që nga viti 2002. Privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe  lehtësimi i politikës monetare kanë ndihmuar rritjen e kreditimit të sektorit privatë dhe nuk ka tregues të rëndësishëm të ndonjë mashtrimi të sistemit financiarë si rezultat i krizës financiare gjatë ekspozimit të ulët të Bankave të vendit tonë. Nuk ka tregues sinjifikativ të çdo mashtrimi direkt apo indirekt të sistemit financiarë si rezultat i krizës financiare duke qenë e dhënë hapja ndërkombëtare e bankave shqiptare. Rezervat ndërkombëtare nuk kanë rënë (17% e PBB-së ose katër muaj importe të të mirave dhe shërbimeve) si rezultat i një politike monetare të kontrolluar dhe regjimi fleksibël të kurseve të këmbimit. Me rikthimin e likuiditetit në tregjet ndërkombëtare të kapitalit, presim një ngadalësim të rritjes ekonomike në vitin 2010 rreth një niveli 4 përqind me deficit të llogarisë korrente duke u rritur përsëri. Në vitin 2011, rritja ekonomike duhet përsëri të jetë rreth 6 përqind.

Figure 5. Rritja ekonomike dhe numri i studentëve gjatë 1992-2013




Burimi: Banka Botërore 2014


Së bashku me rrjedhën e përgjithshme të numrit të të regjistruarve në arsimin e lartë, disa studime referohen diplomave të veçanta, të tilla si shkenca dhe inxhinieria, të cilat ndikojnë në rritjen ekonomike (Lall, 2000; Milne, 1999; Ramirez & Lee, 1995). Arsimi i lartë japoneze ka ruajtur një model në përbërje të regjistrimit me ndryshime të vogla gjatë 20 viteve që nga viti 1990.


Në rekrutimin e të diplomuarve në institucionet e arsimit të lartë, kompanitë kanë një tendencë për të "punësuar punonjësit e tyre nga të njëjtat universitete" (Marlow-Ferguson, 2002b, f. 698). Arritja akademik ose diploma e të diplomuarve janë faktorë të rëndësishëm dhe prioritarë. Kompanitë e konsiderojnë profesionalizmin e punonjësve të ardhshëm të lidhur me përvojën për shkak se ata e vënë theksin tek arsimimi dhe trajnimi i tyre (Arai, 1990;. Goodman et al, 2009). 

3.7. Arsimi si një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie

Pra le ta shohim lidhjen midis arsimimit dhe rritjes ekonomike si një lidhje e ndërsjellë. Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave shkon përpara shoqëria. Arsimi është edhe një nga fushat që jo vetëm i prin shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve shoqërore. Fakti që sistemet e arsimimit janë në ndryshim të përhershëm, nuk tregon paqëndrueshmëri, përkundrazi, ato shërbejnë për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimit të shoqërisë. Ashtu siç ka ndodhur edhe në sistemin tonë shkollor, ndryshimet e shpeshta të bëra këto 20 vitet e fundit, kanë treguar se arsimi është munduar të përshtatet sa të mundë me ndryshimet sociale në vendin tonë, por edhe me ato globale. Këto ndryshime duke mos qenë shumë të studiuara dhe duke qenë se bëheshin në një terren pak të favorshëm për shkak të faktit se sistemi ynë arsimor vinte dhe nga një politizim i tejskajshëm, jo gjithmonë këto ndryshime kanë dhënë frytet e duhura dhe shpesh perceptuar eksperimente arsimore. Reformat e fundit në arsim dhe debatet që i kanë shoqëruar ato dëshmojnë për një rritje të ndërgjegjësimit të shoqërisë për problemet e arsimit dhe shkollës. Këto probleme duket se i përkasin gjithë shoqërisë dhe jo vetëm një pjesë të saj. Reformimi i arsimit tashmë ka prekur të gjithë sistemin arsimor, veçanërisht pjesën e arsimit të lartë. Duke qenë se intensiteti i reformave ka qenë i madh dhe koha e kryerjes së tyre relativisht e shkurtër, janë vënë re dhe po dalin në pah shumë problematika. Është e kuptueshme që vetëm me një reformim të tillë problemet nuk mund të zgjidheshin përnjëherë. Kështu dolën në pah problematikat, të cilat në disa raste nëse nuk trajtohen me seriozitetin e duhur mund të lënë pasoja të rënda në arsimimin e brezave. Reforma në arsim ka përfshirë legjislacionin, kurrikulat, infrastrukturën, por ende nuk ka një reformë ose ende nuk është vënë në zbatim një reformim i burimeve njerëzore, pra një reformë në lidhje me mënyrën e rekrutimeve të mësuesve të rinj dhe trajnimit madje edhe inspektimit të punës së tyre. 


Arsimi
 i lartë nuk mund të shihet i veçuar nga ai parauniversitar. Nëse "prurjet" e studentëve në fakultete i përkasin një niveli të ulët arsimor (paçka notave që ato kanë marrë ndër vite) atëherë arsimi i lartë në fakultete do ta ketë shumë të vështirë të sjellë ndikimin e tij në individ të cilët kanë prapambetje nga nivelet e mëparshme arsimore. 


Ajo që arsimi i lartë kërkon më shumë nga ai parauniversitar është fakti që synimi dhe arritja kryesore e kurrikulës së re dhe reformës të sjellin ndryshim në konceptimin në arsim, pra të vënë në qendër nxënësin. Kjo kërkon pik së pari të kuptohet nga të gjithë mësuesit duke e demostruar atë në praktikë dhe jo duke e kuptuar në mënyrë sipërfaqësore. Të vendosësh nxënësin në qendër të mësimit nuk do të thotë të mjaftohesh duke përdorur disa teknika mësimdhënieje që në literaturën pedagogjike njihen si “teknika të të mësuarit me në qendër nxënësi”, por duhet të ndryshohet mendësia e mësimdhënies, duhet ndryshuar këndvështrimi. Mësimi dhe shkolla duhet t’i shërbejë nxënësit dhe nëse kjo nuk arrihet misioni mund të quhet i dështuar. Ende sot, ka mësues që e shohin nxënësin si objekt dhe jo si subjekt. Harrojnë se tek çdo individ ka një veçori të cilën sistemi arsimor dhe veçanërisht mësuesi duhet ta vërë në dukje. Mësuesit kryesisht të shkollave të mesme shohin tek nxënësit problemin dhe jo zgjidhjen e tij, duke i vënë në dukje nxënësit dobësitë e tij, por jo arritjet, mjafton të kujtojmë këtu se takimet me prindër ishin më shumë takime për problemet e nxënësit sesa për mënyrat e zgjidhjes së tyre. Ky këndvështrim, edhe pse nuk është keqdashës bëhet shkak për krijimin e situatave të pakëndshme në mësim dhe të kulturës së shkollës është një vend ku duhet të shmangim shpalosjen e gabimeve sesa të mundohemi të kuptojmë natyrën e problemit dhe aq më shumë akoma ta zgjidhim atë. Këtu fillon konflikti i vërtetë mësues-nxënës, i cili në arsimin e lartë merr formën pedagog-student duke e fokusuar këtë konflikt tek nota dhe jo tek mënyra e marrjes dhe transmetimit të dijes. Për ta shtjelluar më mirë këtë fokus do të ndaleshim në dy raste ekstremiste, një pedagog që nuk shpjegon, por që në fund studentët i vlerëson të gjithë me notën maksimale dhe një pedagog që shpjegon shumë mirë, por që në fund shumica e studentëve pretendojnë se janë vlerësuar nën nivelin e merituar. Studentët e vendeve të varfra do të "protestonin" ose do të reklamonin figurën e pedagogut të dytë dhe do të "përqafonin" figurën e pedagogut të parë. kjo shpjegon faktin që në sistemet arsimore të vendeve të varfra fokusi i arsimit nuk është të përgatitur e dijeve, por marrja e vlerësimeve sa më të larta në nota.


Vlerësimi kthehet kështu nga një mjet nxitës, pasqyrues i rezultateve, një mjet presioni psikologjik dhe burim konflikti. Shkolla nga një vend miqësor kthehet në makthin e shumë nxënësve dhe të rinjve, të cilët në vend që ta marrin arsimin si një mënyrë se si duhet të formojnë sjelljen e tyre në jetë, në shoqëri dhe më gjerë, fokusohen në faktin sesi mund t’ia hedhin sa më lehtë. Jo më kot ka një fenomen që i dallon vendet e lindjes me ato të perëndimit në lidhje me kopjen gjatë procesit të provimit. Në sistemet lindore kopja në provim është një fenomen më se i zakonshëm, ndërsa në lindje ndëshkohet, në perëndim ndëshkimi dhe gjykimi social dhe administrativ mbi kopjen arrin në nivelet maksimale, duke shpjeguar kështu dallimin primar midis lindjes dhe perëndimit. Përsa i përket fokusit të arsimit, në lindje fokusi në arsim është arritja e rezultateve të larta në nota paçka rrugës së arritjes së tyre, ndërsa në perëndim fokusi është rruga e arritjes së tyre. Ndikimi i shoqërisë dhe presioni i madh që bën shoqëria jonë për të nxitur arritjen e rezultateve ka bërë efektin e kundërt, duke mos rritur dëshirën dhe interesin për të mësuar, por duke rritur dëshirën për të patur një diplomë, kjo shpjegon edhe fenomeni e "shitjes" së diplomave nga shumë fakultete private, tashmë të mbyllura. 


Duke qenë se arsimi i larte është ndër sektorët shtetërorë të punësimit, duhet patur në fokus tri aktorët që “zhvillojnë” lojën, studenti, pedagogu dhe kurrikula/praktika shkollore. Një aspekt që lidhet me përgatitjen e pedagogëve ka të bëjë me studentët të cilët e zgjedhin këtë profesion. Universitetet duhet të krijojnë ura bashkëpunimi për t’u dhënë këtyre të rinjve aftësitë dhe shprehitë e nevojshme, pasi njohuritë dhe dijet i marrin gjatë studimit. Të gjithë e dimë se sa e vështirë është të kalosh nga teoria që merret në shkolla në praktikën konkrete, në terren. Për këtë duhen praktika, të cilat nuk mungojnë në programet e studimit të universiteteve. Nëse një student fillon punë si pedagog ai nuk kalon në një program trajnimi sesi tu shpjegoj studentëve në mënyrë gjithnjë e më praktike, praktika mbi të gjitha i ka munguar vet kur ka qenë student. Studentët
 nuk mund të marrin në shkollë gjithë njohuritë që u duhen për të qenë profesionistë të mirë, aq më tepër kur duhet të bëjnë punën e transmetuesit të dijes dhe praktikës. Duhet që kjo punë ti besohet një stafi të specializuar dhe jo rastësisë, siç ndodh rëndom. Nëse do të ndaleshim në një profesion si ai i psikologut shkollor do shihnim se tregu ka një kërkesë në rritje për psikolog, që dinë të komunikojnë me fëmijët, mirëpo në fakultetin e shkencave sociale në 5 vite studime të lartë në asnjë moment studenti nuk bën praktikë dhe aq më keq akoma specializim, pasi profesioni i psikologut është në një familje me atë të mjekut, për pasojë si mundet "tregu" ti besojë aftësive të një psikologu shkollor. Janë pikërisht këto ish-student të cilët të papunë vendosin të ndjekin studimet e larta në një degë tjetër apo e gjejnë veten të punësuar në një pozicion të cilin ato e shpjegojnë me një fjali të shkurtër tek i pyet për punën që bëjnë: "Nuk punoj në profesion", kjo formë i ndihmon të mos ndihen aq keq sa do të ndiheshin nëse do ta deklaronin punën që bënin.

3.8. Problematika e mungesës së praktikës në fakultete


A është e saktë ideja se studentët e vendeve post komuniste fokusohen vetëm për të marrë një diplomë?


Në fakt nuk mund të themi për një ide nëse është ose e saktë, pasi në studimet e lartë nuk ka një lidhje matematikore që lidh përmes një ekuacioni linear fokusin e studentit me vendin e tij të origjinës, por mund të arsyetohet se në vendet post komuniste shumica e ndërmarrjeve shtetërore u privatizuan duke ia lënë në "dorë" privatit zgjedhjen midis punësimit të profesionistëve dhe atyre që nuk janë. Ky fakt bëri që të binte ndjeshëm rëndësia e praktikës në fakultete veçanërisht në fillimet e viteve '90.


Universitetet private duket se po investojnë më shumë në praktika mësimore apo edhe laboratorike, për t’i bërë studentët të aftë për t’i përballuar sfidat dhe konkurrencën e një tregu të ashpër, që gjithnjë e më shumë po globalizohet.


Sipas eksperiencës në vendin tonë ndodh që studentët që nisin një punë të bëjnë praktikë në firmën ku punësohen dhe jo të jenë praktikuar paraprakisht në fakultet, duke e kthyer kështu fakultetin në një situatë të ngjashme me kursin e makinës, ku një kursant ka zhvilluar pjesën teorike dhe jo atë praktike, por për të fituar një punë atij i kërkohet që të ngas makinën.


Ndaj edhe kur kompanitë janë në fazën e rekrutimit të punonjësve të rinj duket sikur ato nuk kanë paragjykime në afrimin e studentëve të diplomuar si në sistemin shtetëror arsimor, ashtu edhe në atë privat, por për kompanitë është më e rëndësishme mënyra sesi do bëhet seleksionimi në bazë të aftësive të tyre manaxhuese. Cdo
 kandidat, i cili paraqitet për një vend pune pranë kompanisë i nënshtrohet një intervistimi me gojë dhe nëse kjo fazë del me sukses atëherë kandidatit i ofrohet testimi në praktik, pra punë në kushtet e provës për një periudhë të caktuar kohore, e cila varion nga 3 deri në 6 muaj. Grupi
 i cili ngrihet për të intervistuar këto kandidatë mbledh informacionin e nevojshëm dhe gjykon nëse kandidati është ose jo i vlefshëm për vendin e punës, për të cilin po testohet. Në rastin e studentëve të cilët janë diplomuar në profilin financë, është departamenti i Financës, ai i cili bën vlerësimin, por në rast se ai i përket profilit juridik, atëherë kompania i drejtohet studios ligjore të saj për të bërë këtë testim. Përgatitja, por edhe aftësitë personale të individit janë tiparet bazë të rekrutimit në punë të këtyre studentëve. Ai testohet për njohuritë edhe në fushën kompjuterike apo edhe në zotërimin e gjuhëve të huaja. Në çdo rast, kur individi kërkon një punë, do të jetë tregu ai që do të tregojë sa i aftë është, por këtu qëndron edhe problemi, pasi tregu tregon si më të aftë atë që ka më shumë eksperiencë, kur të paturit e eksperiencës del më shumë çështje rastësie sesa përgatitje, nuk është studenti ai që refuzon të kryej një praktikë, por janë kushtet e ofruara në fakultetet tona ato që refuzojnë studentin të kryej një praktikë.


Studentët me rezultate më të ulta, madje shumë të ulta, kanë pranuar të punojnë në punë nga më të ndryshmet me arsyen e vetme: "të gjejmë një punë". Dashur pa dashur këto student e kanë marrë praktikën duke lëvizur nga njëra punë në tjetrën, për pasojë kjo shpjegon edhe faktin se pse në vendin tonë studentët me rezultate të dobëta i gjen shumë më tepër të punësuar dhe të kërkuar në treg sesa ato me rezultate ekselence. Studentët me rezultate ekselence nuk pranojnë të fillojnë një punë të çfarëdoshme, ato e ndjejnë veten me një status të caktuar dhe për pasojë kanë zhvilluar pritshmëri në lidhje me vendin e punës që do nisin duke e penguar kështu veten të marrin eksperienca në vende të ndryshme pune.


Madje edhe drejtuesit e kompanive janë më të predispozuar që të punësojnë student  me jo ekselence sesa ato me rezultate ekselence, pasi këto të fundit i krijojnë ndjesinë e një investimi të gabuar. Kjo frikë shpjegohet me faktin që investimi në student të tillë bën që shumë shpejt këto student të kërkojnë një punë më të mirë pasi kanë fituar eksperiencën e një pune, duke e kthyer kështu trajnimin e punonjësve në një investim të humbur, paçka faktit që firmat duhet të pyesin veten se nëse trajnimi i personave rrezikon që ato më vonë të largohen në një punë më të mirë nga ajo në të cilën janë aktualisht, mostrajnimi i tyre është rrezik akoma më i madh për ecurinë ekonomike të firmës.


Është më mirë të punësosh një student që vjen nga një sistem edukimi privat apo shtetëror?

Biznesi shqiptar duket se nuk është i ekspozuar ndaj paragjykimeve të “markës” së universiteteve, në fakt nuk është e vërtet, pasi studentët e ardhur nga fakultetet private shihen si më të papërgatitur, por si privatët edhe shtetërorët sjellin një shqetësim të përbashkët atë të mungesës së praktikës në universitete. Biznesi vendas duket më i interesuar tek aftësitë që paraqet çdo kandidat i ardhur nga bankat e shkollës, te mënyra se si ai kalon testimet, por edhe tek ajo çka synon të ofroje studenti. Të qëndruarit në nivelin e parë, në atë që njihet si niveli teorik, për një student nuk do të thotë se dyert drejt një tregu të punës janë të sigurta. Megjithatë, kërkesa e biznesit shqiptar është që njohuritë e shkollave duhet t’i përgjigjen zhvillimit global të ekonomisë. Në këtë pikë jo çdo gjë në universitete shkon si duhet. Bizneset kanë konstatuar një fakt të rëndësishëm, që studentët mësojnë kryesisht teori dhe u mungon lidhja me praktikën, ndaj shpesh ata nuk janë të gatshëm të hidhen në tregun e punës. Pikërisht lidhja e teorisë me praktikën është ajo që duhet përmirësuar në universitetet tona. 


Bankat kanë përvetësuar një politikë “intership-i” ku fjala kyçe është pikërisht punësimi i të rinjve. Aktualisht kjo politikë po funksionon për një punësim me kohë të pjesshme deri në 3 muaj. Banka nuk bën dallime në punësim, përsa i takon diplomimit të studentëve në sistemin privat apo shtetëror, madje as në faktin nëse ka mbaruar studimet për ekonomik apo jo, në radhën e të punësuarve gjen edhe të kenë mbaruar për shkenca sociale, gjuhë të huaj, dhe drejtime të tjera që nuk kanë lidhje me ekonomikun, fushë e cila nënkupton drejtimin e një banke. Mirëpo ekziston edhe një arsyetimi dytë, për bankat eksperienca bankare nuk është një kusht i domosdoshëm për punësimin e të rinjve, pasi ato janë të detyruar dhe e kanë në kulturën e organizatës bankare të bëjnë trajnimin e punonjësve. Banka nuk diskriminon asnjë punonjës të mundshëm, gjithë kërkesat vlerësohen në bazë të aftësisë, meritës, kualifikimeve personale dhe kritereve, që kanë lidhje me punën. Në shumicën e bankave intervista është një moment, në të cilin kandidatët vlerësohen për njohuritë e tyre, për mënyrën e komunikimit, por edhe për vizionin që kanë. Pjesa dërrmuese e të punësuarve në bankë vijnë nga bankat e shkollës. Ata i nënshtrohen një periudhe 6-mujore testimi, kohë e mjaftueshme kjo për të përcaktuar rendimentin e punonjësit, por edhe ecurinë e tij.


Bankat janë parë si mundësi për të krijuar një marrëveshje me universitetet që gjatë vitit të tretë, studentëve t’iu krijohen kushte për të kryer praktikën në ambientet bankare dhe nëse ata do të rezultojnë të suksesshëm, do t’iu jepet mundësia për t’u trajnuar në vazhdimësi, por edhe për punësimin e tyre. 


3.8.1. Mospërshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht


Mospërshtatja
 e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht bën që tregu i punës të ketë probleme pasi i mungojnë individët e kualifikuar, kryesisht në sektorë që kanë nevojë për eksperienca të reja. Sipas drejtuesve të shumë kompanive, punësimi i të rinjve nuk përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shkolla në të cilën ato formohen, por nga aftësitë personale, nga aftësia për tu përshtatur më mirë me kërkesat e kompanisë në të cilën kërkojnë të punësohen. Kjo shpjegohet edhe si efekt i globalizimit, pasi kompanitë e huaja që ushtrojnë aktivitet jo në vendet e tyre kërkojnë individ fleksibël, të aftë për të kryer disa punë dhe për tiu përshtatur profileve të ndryshme që kërkohen. Studentët trajnohen në vendet e punës që duan të punësohen, por rëndësia më e madhe nuk i duhet dhënë vetëm trajnimeve, por edhe praktikave, të cilat duhet të bëhen pjesë efektive dhe serioze e auditorëve mësimorë në mënyrë që përgatitja akademike e studentit të jap kontribut real dhe të drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë së vendit. 

Universitetet që ofrojnë njohuri të përgjithshme, pa u ndalur në profilizimin e individit, sjellin si pasojë që nëse një student ka përfunduar studimet për farmaci dhe nuk gjen dot punë në profilin e farmacistit atëherë ai kollaj mund të punësohet në një sektor tjetër nëse i del mundësia. Nuk janë të rralla rastet kur agjentët e shitjeve, manaxherët, madje edhe asistentët e financierëve nuk janë "prurje" të fakulteteve ekonomike. Universitetet shqiptare kanë ende punë për të bërë, veçanërisht në informimin dhe edukimin e studentëve, si aktorë në tregun global.


Për të patur një universitet cilësor ndikojnë tri faktorë kryesorë:

I pari është personeli pedagogjik


Nuk janë vetëm studentët që duhet të trajnohen dhe praktikohen, por edhe profesorët dhe veçanërisht asistentët e tyre. Për të patur faktorin e parë cilësor duhet të investohet dhe është investuar në forma të ndryshme bashkëpunimi dhe binjakëzimi me universitetet Amerikane, Gjermane, Italiane, Angleze, Franceze, Greke dhe Sllovene në formën e shkëmbimit të stafit akademik dhe në modernizimin e kurikulave mësimore.

I dyti është prania studentëve "cilësore"


Le të definojmë termin "student cilësor" në mënyrë që të mos krijojmë idenë e paragjykimit mbi studentët. Nëse
 një gjimnazist do të ishte me prirje dhe dëshirë të fortë për të vazhduar studimet për arkitekturë nuk do të ishte një student "cilësor" në fakultetin e ekonomisë pasi predispozitat e tij për të marrë informacioneve nga dega e ekonomisë bien ndesh me dëshirën dhe përgatitjen shumëvjeçare që ka bërë për degën e arkitekturës.


Jo vetëm kaq, por një student "cilësor" është edhe ai i cili synon të marr dije më shumë sesa të marrë diplomë, të marr njohuri të lëndës që po lexon më shumë se sa të marr notë, të njihet me pikat e dobëta të vetes së tij dhe të mënyrës se si ai menaxhon procesin e të mësuarit. Numri i studentëve të ngelur në universitetet publike është shumë herë më i lartë se në universitetet private. Kjo vjen si rrjedhojë e kulturës së krijuar, ku universitetet private i shikojnë studentet si klientë potenciale. Gjithsesi të dyja sistemet kanë mangësitë e tyre.

I treti është trajnimi dhe praktikimi i studentëve


Sistemi privat ka mangësi në testimin rigoroz të studentëve, ndërsa sistemi publik kërkon një numër më të madh administrate, pedagogësh dhe një infrastrukturë më moderne për të përballuar sa më mirë numrin e madh të studenteve. Fakti që në shumë fakultete mësimi zhvillohet me dy turne tregon për mungesa të hapësirave fizike dhe të stafit të punës, gjë e cila e vështirëson më tej ndikimin pozitiv të arsimit të lartë në rritjen ekonomike.


E përbashkët midis dy fakulteteve, private dhe shtetërore është marrëdhënia me tregun e punës.


Marrëveshjet
 e punësimit sezonal do të ndihmonin fuqishëm si në trajnimin e studentëve edhe në përgatitjen paraprake të tyre për tregun e punës, duke mos pritur vitin e fundit të fakultetit për të bërë këtë trajnim. 


Në bashkëpunim me projektet e Tempus-it, DAAD-it dhe USAID-it Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Tiranës ka krijuar një rrjet bashkëpunimi me universitetet amerikane, angleze, gjermane, greke, italiane, franceze dhe polake. Këtu përmendim bashkëpunimin e ngushtë disa vjeçar me Universitetin e Nebraskës në Amerikë, me Universitetin e Bambergut në Gjermani dhe me Universitetin Maqedonia në Selanik të Greqisë, falë të cilëve është përmirësuar ndjeshëm programet mësimore të fakultetit dhe kanë ndihmuar në ndryshimet e ndjeshme të lëndëve mësimore. Rëndësia e këtyre bashkëpunimeve dhe projekteve është e padiskutueshme po të marrim në konsiderate që fakulteti vinte nga një sistem tjetër edukimi dhe ishte krejtësisht i pa familjarizuar me kushtet e ekonomisë së tregut. Ndihmesa që dhanë zbatimet e këtyre projekteve duhet të shihet nga këndvështrimi i dhënies së përvojës direkt për personelin akademik, si edhe nga procesi i fillimit të lidhjeve të qëndrueshme me universitetet perëndimore.

Le të shtrojmë disa pyetje dhe të japim shpjegimet përkatëse për secilën prej tyre: 


1. "Çfarë do ta motivonte një firmë të huaj për të ardhur në vendin tonë?"


Nëse
 kjo firmë informohet si fillim për ligjet ekonomike dhe mënyrën apo rigorozitetin e zbatimit të tyre. Më tej i duhet të informohet në lidhje me nivelin e arsimimit të që do t'i nevojitet asaj për të bashkëpunuar. Për cilën arsye mund ti duhet ky nivel arsimimi?


Personat e huaj që punojnë në këtë firmë vijnë nga një sistem i caktuar arsimor dhe nuk do të arrijnë të bashkëpunojnë frytshëm me individ të cilët kanë një nivel arsimor shumë të ulët sesa i tyre.


Pra arsimin po e shohim në këtë pikë si një nyje lidhëse midis investimeve të huaja dhe rritjes ekonomike.


2. "Çfarë do ta motivonte një firmë vendase që punësimin të mos e bënte mbi baza familjare, por mbi përgatitje të mirëfilltë të rekrutimeve të duhura?".


Shumë firma në vendin tonë nuk punësojnë përmes programeve rekrutuese, por përmes lidhjeve familjare. Kjo gjë shpjegohet përmes mosbesimit që firmat kanë në nivelin arsimor të punëkërkuesve, pra e shohin njëlloj të përgatitur si dikë që ka mbaruar studimet universitare, si dikë që është në studime e sipër. Ky konkluzion bazohet në një pyetësor të bërë me pronarët dhe drejtuesit e firmave të ndryshme, rezultatet e të cilit janë paraqitur në pjesën e studimeve në vendin tonë.

3. "Çfarë do ti motivonte studentët të ishim më të pranishëm gjatë orës së mësimit?"


Është shumë domethënës fakti që në Kinë në kopshtet më të shtrenjta të fëmijëve punësohen vajza që nuk janë me origjinë kineze dhe që flasin rrjedhshëm gjuhën "angleze". Një politikë e tillë niset nga dy parime bazë:


1. Edukatorët kinez
 edhe pse mund të dinë shumë mirë anglisht në një moment do ti duhet ti flasin fëmijës në gjuhën kineze, për pasojë nuk do arrijnë tja mësojnë si duhet gjuhën "angleze". Ndërsa edukatorët që nuk dinë gjuhën kineze do jenë të detyruar t’i flasin fëmijës në gjuhën angleze, pra ky parim mbështetet në dyzimin e mësimdhënies.


2. Nëse kjo gjuhë mësohet në këtë moshë atëherë investimi për ta perfeksionuar atë në një moshë më të rritur do jetë shumë i vogël, ndërsa në rast të kundërt investimi mund të zgjasë gjithë jetën dhe të mos përfundojë suksesshëm. Parimi i dytë mbështetet në arsyetimin se eksperienca në një stad më të hershëm sjell fryte shumë më cilësore sesa eksperienca pikërisht në momentin kur ajo nevojitet të jetë e aplikuar.


Fakti që në auditorët e fakulteteve tona mungon prania e eksperiencës së bizneseve bën që shumë literatura të krijojnë domosdoshmërinë e të mësuarit disi përmendësh të tyre sesa të mësuarit në bazë logjike dhe eksperience.


Një mungesë e tillë nuk ka pse ti "faturohet" vetëm fakulteteve, ajo është pasojë e "zinxhirit' arsimor, duke filluar që me ciklin e ulët e deri tek ai parauniversitar.


Le të marrim një lëndë të caktuar si shembull, marketingun, nëse studentët do të dinin se gjatë orës së mësimit do jetë një drejtues marketingu i një firme që do të tregoj mbi mënyrat e suksesshme dhe të dështuara të politikave të marketingut që ai ka ndjekur, atëherë tek studentët do krijohet një lidhje e drejtpërdrejt shkak-pasojë dhe nuk do ekzistoj frika e harrimit të atij tregimi apo demonstrimi.


Këto firma shumë shpejt mund të kenë nevojë për burime njerëzore dhe gjejnë tashmë student të trajnuar gjatë viteve, duke kursyer një pjesë të konsiderueshme të trajnimit të tyre, por edhe duke mos qenë të motivuara (firmat) për të bërë lidhje familjare, pasi tashmë ka shumë persona të cilët janë trajnuar dhe konkurrojnë denjësisht me të patrajnuarit.


Arsimimi jo vetëm nxit më shumë mundësitë për punësim, por edhe i sjell këto mundësi me cilësi më të mirë. Punëtorët e trajnuar ose të kualifikuar janë shumë produktive dhe janë më "tërheqës" për investitorët e huaj.


Pra një vend që ka norma të larta arsimimi, do jetë më atraktiv për investitorët e huaj për të investuar. Qeveria do të jetë në gjendje të mbledh taksa nga këto investime të huaja dhe taksat e mbledhura mund të përdoret për të përmirësuar infrastrukturën, për më shumë shpenzime publike në përfitim të ekonomisë dhe këto të fundit do i motivojnë akoma më shumë investitorët për të investuar në vendin tonë. Më shumë flukse hyrëse të kapitalit vijnë nga ndërtimi i më shumë fabrikave dhe firmave dhe nga ana tjetër ato krijojnë më shumë mundësi punësimi. Një komb me një normë të ulët të papunësisë ka tendencë të rritet me shpejt. Këto investime të huaja do të gjenerojë më shumë mundësi punësimi, duke sjellë rritjen ekonomike dhe uljen e shkallës së papunësisë.


"Nga ana tjetër, regjistrimi në universitet dhe kolegj ka gjithashtu një ndikim në zhvillimin ekonomik. Prindërit besojnë se pa një certifikatë, fëmija i tyre nuk do të jetë në gjendje për të gjetur një punë të mirë. Një punë me të ardhurat e duhura premton standartet më të mira për jetesën dhe nga ana tjetër, një person që do të jetë në gjendje të shpenzojnë më shumë për të mira dhe shërbime do të çojë në kërkesë më të lartë për produktet dhe shërbimet. Rritja e produktivitetit do të ndihmojë në një masë të madhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, sidomos në afat të gjatë". 


3.8.2. Kënaqësia që studentët marrin nga arsimi i lartë


Kënaqësia që studentët marrin nga arsimi i lartë varet nga një sërë faktorësh. Organizatat e shërbimeve
, duke përfshirë edhe ofruesit e arsimit të lartë, gjithnjë e më shumë e dinë se konsumatorët sot kanë më shumë alternativa për të zgjedhur dhe se në një masë të madhe kënaqësia e marrë nga shërbimi që ofrojnë këto organizata varet nga cilësia e shërbimit të ofruar. Në rastin e institucioneve të arsimit të lartë, vendimi merret në kohën kur studentët e ardhshëm 


regjistrohen ose presin përgjigjet se cilat kolegje do ti pranojnë, në kohën gjatë pushimit në mes semestra (kur studentët marrin vendime të transferohen nga një kolegj në tjetrin), ose në fund të programit të një semestri apo viti shkollor (kur ata mund të zgjedhin për të vazhduar ose jo arsimin e tyre në të njëjtin kolegj). Gjatë dekadës së fundit, një stuhi e hulumtimit në kënaqësinë e konsumatorit dhe shërbimit cilësor u fokusua në dallimet e cilësinë së perceptuar nga ana e studentëve për programet e ndryshme në të njëjtën kolegj të biznesit. Kënaqësia e marrjes së arsimit të lartë varet nga programi mësimor, stafi mësimor, dhe vendosja fizike. 

Në një treg konkurrues, ku fakultetet konkurrojnë për studentët, për kënaqësinë e studentit një diferencim të rëndësishëm e bën strategjia e marketingut. Kënaqësinë e studentit në masë të madhe varet nga shkalla me të cilën një shërbim i ofruar nga një fakultet plotëson ose tejkalon pritjet e tij. Duke matur kënaqësinë e studentit, fakultetet janë në gjendje për të marrë tregues se sa të suksesshëm janë ata në të vërtetë në ofrimin e shërbimeve arsimore në tregun e këtyre shërbimeve.

Kënaqësinë e studentit është një koncept abstrakt dhe mjaft i paqartë. Manifestimet e kënaqësisë ndryshojnë nga një person në tjetrin dhe nga një shërbim në një tjetër. Gjendja e të ashtuquajturit "kënaqësi" varet nga një numër i variablave psikologjike dhe fizike, dhe lidhet me sjellje të caktuara. Në mesin e variablave psikologjike, bindjet personale, qëndrimet dhe vlerësimet mund të ndikojë në kënaqësinë e studentit (Ajzen dhe Fishbein, 1980). Qëndrimet ndaj cilësisë së arsimit të lartë besohet se ndikohen nga kënaqësia individuale. Sipas Oliver (1981), kënaqësia e konsumatorit është relativisht e rastit dhe është konsum specifik, ndërsa qëndrimet janë relativisht të qëndrueshme. Së bashku në këtë linjë, Westbrook dhe Oliver (1981) argumentuan se kënaqësia
 është një vlerësim i tërësisë së situatës së blerjes në krahasim me pritjet, ndërsa qëndrimi është një simpati për një produkt ose shërbim që i mungon elementi i krahasimit. Prandaj, duket nga kjo perspektivë që niveli i kënaqësisë mund të ndryshoj në varësi të alternativave në dispozicion për konsumatorët.


Kënaqësia e studentit është përcaktuar si një përmbledhje vlerësuese e përvojës direkt arsimore, në bazë të mospërputhjes në mes pritjeve paraprake dhe performancës së perceptuar, pasi kalon nëpër ciklin arsimor. Sepse kënaqësia është një gjendje psikologjike, përpjekjet e matjes së saj shpesh bëhen me përjashtime. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, janë propozuar një numër i madh i matjeve të kënaqësisë.


3.9. Aspektet e cilësisë në arsimin e lartë


Në ditët
 e sotme, arsimi i lartë është i fokusuar drejt konkurrencës tregtare të vendosur nga forcat ekonomike që rezultojnë nga zhvillimi i tregjeve të arsimit botërore dhe reduktimit të fondeve qeveritare. Kolegje dhe universitete janë detyruar të kërkojnë burime të tjera të financimit. Institucionet e arsimit të lartë janë të shqetësuar me të, jo vetëm me atë se ҁka përfaqësojnë aftësitë e të diplomuarve të tyre për vlerat e shoqërisë (Ginsberg, 1991), por edhe se si studentët e tyre ndihen në lidhje me përvojën e tyre arsimore. Këto perspektiva të reja tërheqin vëmendjen në proceset e menaxhimit brenda institucioneve arsimore si një alternativë ndaj fushave tradicionale të standardeve akademike. Ka një numër problemesh në zhvillimin e indikatorëve të performancës së lartë të arsimit. Një problem i tillë është se treguesit e performancës kanë tendencë për të bërë matjet e aktiviteteve në vend të matjes së vërtetë të cilësisë së shërbimit arsimor të nxënësve. Këta tregues të performancës mund të ketë të bëjnë me ofrimin e arsimit të lartë, por ata me siguri nuk arrijnë të masin cilësinë e arsimit të ofruar në asnjë mënyrë gjithëpërfshirëse (Berg, 2005).


Shumë institucione të arsimit të lartë kryejnë disa vlerësime të cilësisë së arsimit të ofruar për studentët, si dhe një vlerësim të kënaqësisë së studentëve. Megjithatë, universitetet e ndryshme dhe departamentet e ndryshme akademike edhe brenda të njëjtit institucion përdorin pyetje të ndryshme për formuar një ide mbi mënyrën sesi studentët i vlerësojnë ato si universitete. Megjithë
 larminë e formave, përpjekja për ti dhënë nuanca kënaqësisë së studentëve mund të ndahet lirshëm në dy kategori të lidhura midis tyre: (a) vlerësimi i mësimdhënies dhe i të nxënit; (b) vlerësimi i përvojës totale të studentëve. Fokusi i punës së hershme që universiteti ka bërë me studentin është në elementët determinant të një vlerësimi pozitiv apo negativ, sjellin një shprehje në lidhje me përshtypjen e parë: "Asnjëherë nuk kemi shansin e dytë të lëmë përshtypjen e parë". Kohët e fundit, është pranim gjerësisht se tërësia e përvojës së studentëve me institucionin arsimor ofron një perspektivë më të dobishme për t'u marrë me kënaqësinë e studentëve në aspektin e marketingut.


Përpjekjet
 për të përcaktuar cilësinë në arsimin e lartë kanë rezultuar me një shumëllojshmëri të të etiketimeve që i bashkëngjiten konceptit dhe me shpjegime të ngjashme të konceptit. Aspektet e përbashkëta të cilësisë në arsimin e lartë janë rreth efikasitetit, standardeve të larta, përsosmërisë, vlerave për para, arritjes së qëllimeve të studentit si edhe/ose fokusimi në mirëqenien "akademike" të studentit. (Watty,2006) 


Për vlerësimin e cilësisë së shërbimit siç perceptohet nga klientët, është hulumtuar gjerësisht. Një nga pionierët ishte Gronroos (1978, 1982) i cili njohu nevojën dhe dobinë e zhvillimit të masave të vlefshme dhe të dallueshme të cilësisë së shërbimit. Lewis dhe Booms (1983, f. 100) ishin gjithashtu ndër të parët që përcaktuan cilësinë e shërbimit si një "masë" se sa i mirë është niveli i shërbimit përballë pritshmërive të klientit. Disa sugjerojnë se cilësia rrjedh nga një krahasim i perceptimeve të performancës (pra arritjeve) me pritshmërinë paraprake (Parasuraman et al., 1988), ndërsa të tjerë thonë se ajo rrjedh nga një krahasim i performancës me standardet ideale (Cronin dhe Taylor, 1992) .


Kohët e fundit, Shemwell, Yavas dhe Bilgin (1998) kanë zhvilluar një model të lidhjes  shkak-pasojë që përshkruan se si janë të lidhur midis tyre cilësia e shërbimit dhe nivelet e kënaqësisë. Ky model përfshin masa të tilla si: minimizimi i ankesave, i lidhjes emocionale (angazhim emocional) dhe një preferencë në rritje për të vazhduar marrëdhëniet me ofruesin e shërbimit. Në fushën e shërbimit, duhet të dallohet kënaqësia nga cilësia, pasi cilësia është një qëndrim i përgjithshëm, ndërsa kënaqësia është e lidhur me përvojat e ndryshme. 


Prandaj, menaxherët
 dhe akademikët në sektorin e arsimit të lartë duhet të identifikojnë dhe të masin lidhjen midis shfaqjeve të aspekteve specifike të cilësisë së shërbimit me kënaqësinë e konsumatorëve. Një klient i kënaqur do të rekomandojë atë shërbim për perspektivat e tjera dhe do të ketë një tendencë për të vazhduar marrëdhëniet me ofruesin e shërbimit arsimor.


· Ka dallime
 në aspektin e kënaqësisë së studentëve nga një lëndë mësimore në një tjetër. Disa nga dallimet janë statistikisht të rëndësishme për të gjithë popullatën e nxënësve.

· Dallimet ekzistojnë në aspektin e kënaqësisë në mesin e specializimeve. Studentët më të kënaqur janë ato në Sistemet e Informacionit të Biznesit dhe të Marketingut. Më të pakënaqur janë ata në programin Shërbimeve Turistike.


· Një korrelacion i lartë dhe pozitiv shfaqet në mes vlerësimit të brendshëm dhe vlerësimit të jashtëm të programeve të cilësisë.


· Në kushtet e korrelacionit midis shfaqjes së kënaqësisë dhe pika të përgjithshëm të cilësisë, ka dallime. Disa nga përvojat e kënaqësisë mund të ketë ndikim më të madh në cilësinë e perceptuar tek disa individ dhe ndikim më të vogël tek disa të tjerë.

· Pikat kryesore të rëndësishme të kënaqësisë në përcaktimin e cilësisë së perceptuar në përgjithësi ndryshojnë nëpër grupe të ndryshme të studentëve. Duke marrë parasysh të dy grupet e studentëve(student me rendiment të ulët akademik dhe ato me rendiment të lartë), vërehet se në studentët e rendimentit të lartë kishin si çështje thelbësore ato që lidheshin me bibliotekën, ndërsa ato të rendimentit të ulët vlerësonin çështje të tilla si vlerësimet e provimeve dhe komunikimin me profesorët.


3.9.1. Lidhja mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit 


Dëshmi
 për lidhjen mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit është gjendja në Palestinë. 

Shumë njerëz në shoqërinë e sotme globale, duke përfshirë edhe shumë nga udhëheqësit më të shquar dhe akademikë, thonë se veprimtaria terroriste është rezultat i drejtpërdrejtë i injorancës dhe/ose varfërisë. Pra terrorizmi i ka rrënjët në varfëri dhe në mungesën e arsimimit. Kuptimi  i përbashkët i asaj se çfarë e motivon një terrorist të kryer një veprim terrorist është fakti se nuk ka asgjë për të humbur ose ka shumë pak për të humbur ndaj dhe angazhohen në aktivitete vet-shkatërruese. 


Terrorizmi është një fenomen i veçantë dhe duhet të studiohet si i tillë. Ai nuk është ende plotësisht i qartë në motivet e terroristëve, duke na shtyrë të bëjmë supozime në proceset e vendim-marrjes irracionale, dhe duke i quajtur të sëmurë mendor ato që kryejnë të tilla krime. Nuk duhen neglizhuar motivet e forta politike të kombinuara me perceptimet subjektiv të padrejtësisë, në fokus të studimit të terrorizmit nuk duhet të jenë vetëm faktorët ekonomikë që luajnë rol.


Për të studiuar të menduarit e terroristit, një pikënisje e mirë e studimit janë literaturat e përhapura mbi "krimet e urrejtjes", si një fenomen që shumë (p.sh., Neil J. Kressell, 1996 dhe Mark S. Hamm, 1998) e kanë konsideruar të lidhur ngushtë me terrorizmin. Përveç kësaj, të dhënat  e viteve 1987-1995 tregojnë se krimet e urrejtjes kundër zezakëve, hebrenjve, aziatikëve dhe homoseksualëve ishin pa lidhje me shkallën e papunësisë në qytetin
 e Nju York-ut. Duke përdorur të dhënat në lidhje me grupet e krimit të urrejtjes në Shtetet e Bashkuara, Philip Jefferson dhe Frederic L. Pryor (1999) kanë gjetur se në vitin 1997, probabiliteti i ekzistencës së grupeve të tilla, në një fushë të veçantë ishte i lidhur pozitivisht me një pjesë të popullsisë në atë zonë me të paktën një diplomë të shkollës së mesme. Marrëdhënia e anasjelltë midis krimeve të urrejtjes dhe varfërisë dhe/ose mungesës së arsimit nuk janë vetëm në SHBA, por edhe në shtete si Gjermania dhe se arsimimi dhe rroga mesatare e prodhimit janë të lidhura me dhunën ndaj të huajve.


Përveç punës me krimet e urrejtjes, një raport i prodhuar nga Divizioni i Kërkimeve Federale (1999) në lidhje me karakteristikat sociologjike të terroristëve në periudhën e Luftës së Ftohtë përfundon duke konkluduar se: "Terroristët në përgjithësi kanë më shumë se arsimim mesatare, dhe shumë pak terroristët perëndimor janë të paarsimuar ose analfabetë ... madje anëtarë të vjetër dhe udhëheqësit e organizatave terroriste ishin shpesh profesionistë të tilla si mjek, bankier, avokat, inxhinier, gazetar, profesor universiteti".


Prirjet terroriste nuk duhet të kufizohen nga kufijtë kombëtarë, siç shihet nga Charles Russell dhe Bowman Miller (1983), të cilët përpiqen të nxjerrin një profil sociologjik të terroristit moderne urbane bazuar në një përmbledhje dhe analizë të më shumë se 350 terroristë individual nga Argjentina, Brazili, Gjermania, Irani, Irlanda, Italia, Japonia, Palestina, Spanja, Turqia dhe grupet terroriste aktive gjatë 1966-1976 nga Uruguaj. Ata gjetën se "... afërsisht dy të tretat e këtyre terroristëve të identifikuar janë persona me disa trajnime universitare, të diplomuar me diplomë universitare ose pasuniversitare". 

Por shumë terrorist ishin të klasës së mesme dhe më shumë se gjysma e tyre ishin refugjatë duke na sjellë dyshimin në intuitë se varfëria dhe injoranca janë shkaqet e terrorizmit. 

Për më tepër, në qoftë se terrorizmi është konsideruar si një formë ekstreme e aktivizmit politik, marrëdhëniet e anasjelltë të varfërisë dhe injorancës nuk na befasojnë. Daniel Lerner ka sugjeruar në vitin 1958 pas një studimi të aktivizimit politik në Lindjen e Mesme, se të dhënat shmangin supozimin konvencional se ekstremistët janë thjesht njerëz që nuk kanë dije dhe janë të varfër, ata janë njerëz që duan zakonet. Përkundrejt dëshmive për të kundërtën, vazhdon besimi se zakonisht varfëria e individëve dhe shoqërisë si edhe injoranca janë faktorët kryesorë që kontribuojnë në ekzistencën e terrorizmit. Që nga ngjarjet tragjike të 11 shtatorit 2001, shumë vëzhgues të shquar, duke përfshirë zyrtarët
 të SHBA-së, kanë bërë thirrje për rritjen e ndihmës financiare dhe ndihmës arsimore për t'i dhënë fund terrorizmit duke eliminuar ato që besohet se janë shkaqet kryesore të tij.


Pra duhet të luftojmë kundër varfërisë, sepse ajo është shpresa që mban gjallë terrorin. Varfëria dhe mungesa e arsimit krijojnë kushtet që terroristët ti kthejnë në avantazhin e tyre.

Injoranca dhe varfëria janë miqtë më të mëdha terrorist, sepse injoranti dhe  i varfëri janë pre e lehtë për teoritë e konspiracionit dhe vizionet njëmijtë fetare që janë element kryesor i fanatikëve islamik. Në të kundërt, pasi njerëzit do bëhen gjithnjë e më të arsimuar dhe më të begatë, ato do të tentojnë të kundërshtojnë sundimin arbitrar dhe teokratik të premtuar nga terroristët si një kërcënim për prosperitetin dhe lirinë e tyre.


Ekziston
 nevoja për hulumtime të kujdesshme që të shqyrtojnë marrëdhëniet në mes të varfërve, arsimit, dhe terrorizmit në mënyrë që kjo marrëdhënie të bëhet më e qartë. Bazat për hulumtime të tilla filluan me një punim të kryer nga Krueger dhe JITKA Maleckova (2002), të cilët hetuan lidhjen midis varfërisë, arsimimit të ulët dhe pjesëmarrjes në veprimtari terroriste. Duke përdorur të dhënat biografike të 129 anëtarëve të Hizbollah të vrarë në veprimet paraushtarake në fund të viteve '80 dhe në fillimet e viteve '90, ata zbuluan se të paturit e një standardi jetese mbi kufirin e varfërisë dhe të një edukimi të mesëm shkollor ose edhe të lartë janë të lidhura pozitivisht me pjesëmarrjen në Hizbollah. Studimi i tyre në mënyrë të qartë vë në dyshim dobinë e supozuar të varfërisë ose/dhe të arritjeve arsimore për të investuar si një mjet pro terrorizmit. Është e rëndësishme të provohet nëse rezultatet e tilla ishin specifike për Hizbollah-Liban, apo ato mund të përgjithësohen edhe për grupe të tjera terroriste dhe për periudha të tjera kohore. 


Në qoftë se ka një lidhje midis nivelit të të ardhurave, arsimit dhe pjesëmarrjes në veprimtari terroriste, atëherë ajo lidhje është ose shumë e dobët ose në drejtim të kundërt të asaj që në mënyrë intuitive mund të pritet. Pasi nuk ka asnjë arsye për të besuar se me rritjen e viteve të shkollimit apo me ngritjen e nivelit të të ardhurave të individëve, apo me modifikimin e përmbajtjes arsimore dhe me monitorimin (ose të paktën me kufizimin) e ndonjë të ardhure shtesë do të ulet trendi drejt terrorizmit, ose do të ulet niveli i  terrorit. Rëndësia e përdorimit të arsimit për të luftuar terrorin nuk duhet lënë në hije, në dritën e këtyre të dhënave zhgënjyese, të cilat tregojnë se me rritjen e regjistrimeve në shkollat e larta dhe me arritjen e gradave të lartë në vetvete nuk do të zvogëlohet probabiliteti i pjesëmarrjes në veprimtari terroriste dhe ndoshta edhe do të rritet kjo pjesëmarrja. Hartuesit
 e politikave, kur duke u përpjekur për të zvogëluar terrorizmit nëpërmjet arsimimit ose rritjes së të ardhurave, nuk duhet të përqendrohen në sasinë e arsimimit, por në përmbajtjen e arsimimit, duke ndryshuar thelbin e asaj që transmetohet përmes procesit të mësimdhënies kur është e nevojshme në mënyrë që të krijohen stimulime pozitive drejt demokracisë, paqes dhe bashkëjetesës. 


Krimineli
 më i rrezikshëm mund të jetë njeriu i talentuar me arsye, por me asnjë moral. Ai është përdorues i mjeteve edukative për të ngjallur terrorizmin. Shembuj të tillë mund të shihet nga fragmente e librave të shkollave të sistemit arsimor zyrtare të Autoritetit Palestinez. Mjetet arsimore janë përdorur për të edukuar terrorizmin në mesin e të rinjve palestinez. Përveç kësaj, një pjesë e madhe e arsimimit është formuar ose të paktën ka gjetur ndikim që në shtëpi. Ndërsa shkolla vetëm mund të bëjë aq sa për të vënë përmbajtjen në një strukturë tashmë të formuar, kjo strukturë shpesh ka tendencë të jetë në mbështetje të veprimtarive terroriste dhe ta gjej lehtësisht të ligjshme këtë veprimtari. 


Në mënyrë të ngjashme, prosperiteti ekonomik nuk do të eliminojë terrorizmin në vetvete. Nëse individët nuk kanë kufizime në atë që ata mund ose nuk mund të bëjnë me të ardhurat e tyre në rritje, ata mund ta përdorin atë për të blerë më shumë dhe të përmirësuar armët dhe për të rritur aktivitetet e tyre terroriste. Madje madje shumë akte terroriste të tilla si sulmet vetëvrasëse duket se ndjekin parimin për ti bërë gjërat më mirë, pra kërkojnë përmirësime dhe jo përkeqësimeve të kushteve ekonomike. 


3.10. Arsimi profesional dhe ndikimi i tij në punësim


Në Mesjetë dhe në fillimet e kohërave moderne kualifikimi profesional ishte shumë i ngjashëm kudo në Evropë. Të rinjtë mësonin kryesisht pranë një mjeshtri një zanat dhe pastaj shkonin për të mësuar më shumë në punishte të tjera, jo rrallë në të gjithë Evropën. Në Gjermani rreth vitit 1870 u fut shkolla profesionale, e cila krahas kualifikimit në praktikë përcillte bazat teorike dhe njohuri të përgjithshme të lidhura me profesionin. Kështu ka mbetur deri sot. Të rinjtë kanë një kontratë kualifikimi me një sipërmarrje, e cila megjithatë duhet t’u japë kohë të lirë për ndjekjen e shkollës profesionale.


Në pjesën më të madhe të vendeve të tjera evropiane kualifikimi profesional gjithnjë e më shumë u transferua në bankat e shkollës ose një mori e orientimit akademik. Vetëm pas përfundimit të një shkolle profesionale apo shkolle të lartë politeknike, të rinjtë mund të kërkojnë një sipërmarrje si punëdhënës. Para kësaj, përvoja në jetën e punës mund të fitohet vetëm përmes praktikave. Ndërkohë që të rinjtë gjermanë pas periudhës së kualifikimit shpesh punësohen nga sipërmarrja ku kanë kryer kualifikimin, në vende të tjera pas përfundimit të kualifikimit profesional jo rrallë ata janë të papunë.


Ekziston një marrëdhënie e fortë dhe pozitive midis nivelit arsimor, aftësive të individëve dhe rezultateve të tregut të punës. Ky raport njihet në Shqipëri dhe pasqyrohet në reformat e larmishme që kanë përfshirë arsimin fillor/bazë e të mesëm, të nisura në dhjetëvjeçarin e fundit. Këto reforma përfshijnë reformat e kurrikulave, trajnimin e mësuesve, shpërndarjen më të barabartë të burimeve mes rajoneve, përmirësimin e kushteve mësimore (klasa me më pak nxënës dhe më pak nevojë për shumë turne në shkollë), rritjen e pagës mesatare të mësuesve si edhe rishikimin e përmbajtjes dhe administrimin e provimeve në përfundim të arsimit të mesëm.


Le të shtrojmë një pyetje të thjeshtë: Si mund ta kuptojmë lidhjen mes arsimit profesional dhe rritjes së qëndrueshme të ekonomisë?


Edhe shërbimet e vogla, dhe ndërmarrjet artizanale janë nën presion për të ofruar produkte me një cilësi të pranueshme. Sidomos në kompanitë e vogla, aftësitë dhe kompetencat e stafit kanë një rëndësi shumë të madhe. Nëse një klient është duke kërkuar për shembull një elektricist ai pret që ai të ketë kualifikim të lartë, të jetë kompetent dhe t'i japë këshilla për zgjidhje opsionale, ai duhet të jetë i informuar për teknologji të reja në dispozicion, duhet të ndjekë sigurinë dhe rregulloret mjedisore dhe të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë profesionale. Sa më shumë që Shqipëria të lidhet me ekonominë evropiane, aq më shumë të gjitha kompanitë duhet të ndjekin kriteret e përcaktuara sidomos lidhur me cilësinë e ofruar të shërbimeve dhe produkteve, p.sh. eksportet shqiptare do të jenë të suksesshme vetëm nëse standardet përkatëse janë plotësuar. Kjo mund të realizohet vetëm me anë të punës së kualifikuar dhe me staf të certifikuar. Arsimi dhe formimi profesional është çelësi për të krijuar kompani të suksesshme dhe konkurruese me potencial për t'u rritur dhe për t’u zgjeruar në tregjet evropiane dhe ndërkombëtare. Sidomos në kohët e vështira ekonomike kompanitë me një forcë të kualifikuar pune mund të gjejnë rrugët e duhura për t'iu përgjigjur situatave ekonomikisht sfiduese. Sidomos për një vend me të ardhura mesatare si Shqipëria, një sektor i fortë i formimit profesional do të krijojë avantazhe krahasuese për mjedisin e biznesit, që mund të jetë bazë për zhvillimin e një sektori ekonomik me të ardhme lidhur me krijimin e vendeve të reja të punës në një numër të konsiderueshëm.

Një sistem dual i arsimimit profesional, ku teoria dhe praktika mësohen të kombinuara përgjatë gjithë procesit të arsimimit, ashtu si prej kohësh zbatohet në mënyrë shumë të suksesshme në Gjermani e disa vende të tjera perëndimore, mungon në Shqipëri. DIHA, Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri, ka bërë një anketim, në mënyrë që të mbledhë opinionet e bizneseve që veprojnë në Shqipëri, lidhur me kërkesën dhe ofertën për arsim profesional në Shqipëri.


Rimëkëmbja e arsimit profesional ka filluar në mënyrë shumë të ndjeshme pasi ne po prekim nivelin 40 për qind më shumë të nxënësve të regjistruar në arsimin profesional, çka është një tregues që flet vetë se sa e drejtë është zgjedhja që kemi bërë. Numri i përgjithshëm i nxënësve që sot regjistrohen në arsimin profesional është një rekord që nuk arrihet që nga vitit 1994


Po sipas burimeve të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë gjatë tremujorit të dytë të 2014-ës rreth 63% e atyre që ndoqën një shkollë profesionale arritën të gjejnë më lehtë punë në krahasim me ata që preferuan arsimimin e përgjithshëm. Kjo do të thotë mundësitë e punësimit për ata që mbarojnë një shkollë profesionale me ata që mbarojnë shkollën e lartë, janë thuajse të njëjta. Ndërkohë, për ata që mbarojnë gjimnazin e përgjithshëm mundësitë zbresin në 40 për qind. Pra, ai që ka mbaruar një shkollë profesionale është më i punësueshëm se ai me gjimnaz të përgjithshëm. Sipas modelit dual gjerman, i cili po zbatohet në shkollat tona profesionale, nxënësit do ta kalojnë 1/3 e mësimit të tyre duke bërë praktikën në bizneset e fushës ku studiojnë. Gjermania ka papunësinë më të ulët tek të rinjtë në Evropë. Një nga arsyet është sistemi dual i arsimit profesional. 

3.10.1. Sfidat e arsimit profesional


Statistikat e tregut të punës tregojnë se thuajse gjysma e ofertave për punësim vijnë nga degë si ndërtimi, termohidraulika dhe mekanika, të cilat i ofron kjo shkollë. Për këtë arsye, këtë vit shumë nxënës që kanë zgjedhur arsimin profesional kanë përfituar bursë të plotë nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Detyra e parë e Bordit është të kujdeset që çdo nxënës të ketë mundësi të kryejë praktikën pranë bizneseve. Do të vazhdojë bashkëpunimi me qeveritë zvicerane, austriake dhe gjermane për arsimin profesional, në mënyrë që të sigurohemi që të kemi shkolla elitare, të cilat në të ardhmen do të prodhojnë sipërmarrësit e rinj.


Në arsimin e lartë fokusi ka qenë tek zbatimi i procesit të Bolonjës, rritja e numrit të studentëve që ndjekin arsimin e lartë dhe paraqitja e programeve të ciklit të shkurtër, programet para-diplomave në universitetet rajonale. Format e arsimit në institucionet arsimore në Shqipëri janë arsimim me kohë të plotë, arsimim me kohë të pjesshme dhe arsimim në distancë. Që në vitin 2008, arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët që janë shtetas shqiptarë me banim në vend nga mosha 6 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Ai përbëhet nga 9 vite arsim bazë, prej të cilave Arsimi Fillor përbëhet nga 5 klasë dhe Arsimi i Mesëm i Ulët nga 4 klasë. Nxënësit që kanë mbushur moshën 16 vjeç dhe nuk e kanë përfunduar arsimin bazë me kohë të plotë, kanë të drejtë të regjistrohen në shkollat e arsimit bazë me kohë të pjesshme.


Llojet e Arsimit të Mesëm të Lartë janë (i) gjimnazi (arsimi i mesëm i përgjithshëm) (ii) arsimi i mesëm profesional, dhe (iii) Arsimin e mesëm të orientuar (shkollat artistike, sportive, të gjuhëve të huaja dhe pedagogjike).


Që nga viti 2009-2010, arsimi profesional funksionon në tre nivele duke i ofruar nxënësve formim të përgjithshëm dhe profesional (teorik dhe praktik), si dhe përgatitur për punë dhe arsimim të mëtejshëm. Programet dyvjeçare në nivelin e parë synojnë formimin e punëtorëve gjysmë të aftësuar. Nxënësit e suksesshëm marrin certifikatën bazë të formimit profesional dhe mund të hyjnë në tregun e punës, ose të vazhdojnë studimet e tyre në nivelin pasardhës. Në nivelin e II-të, njëvjeçar, përgatiten teknikë dhe nxënësit pajisen me certifikatë të formimit profesional. Niveli i III-të, që zgjat edhe një vit mësimor, u hap rrugën nxënësve për arsimin e lartë. Në fund të këtij niveli nxënësit japin provimin e praktikës profesionale dhe atë të Maturës Shtetërore.


Sistemi arsimor tretësor në Shqipëri është përafruar me Deklaratën e Bolonjës dhe përmban një diplomë bachelor trevjeçare, të ndjekur nga Master 1-2 vjeçare dhe tre vjet studime për doktoraturë. Në vitin 2014, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka ndërmarrë një reformë gjithëpërfshirëse në sektorin e arsimit të lartë duke nisur me vlerësimin e universiteteve dhe rishikimin e kuadrit ligjor.


Gjatë viteve të fundit ka patur përparim në rritjen e arritjeve arsimore të popullsisë. Shkalla e aftësisë për shkrim e këndim tek të rriturit e moshës 15-vjeçare dhe me sipër është rreth 96 për qind dhe në radhët e të rinjve nga 15 deri 24 vjeç kjo shkallë kap masën 99 për qind (shifër e shpërndarë në mënyrë të barabartë midis gjinive). Megjithatë, shkalla e analfabetizmit funksional të të rinjve raportohet të jetë 57 për qind.


Të diplomuarit nga shkollat profesionale janë shumë më të paktë në numër, ndër ta janë diplomuar 4 322 nxënës, nga të cilët 1 174 ishin femra. Prirjet e përgjithshme tregojnë se diplomimi nga arsimi i mesëm ka patur rritje të vazhdueshme, duke shkuar nga 31 122 nxënës gjatë vitit shkollor 2007-2008 te një numër dukshëm i shtuar me 14 777 nxënës në vitin shkollor 2012-2013. Pothuaj gjysma e këtyre të diplomuarve janë femra. E njëjta prirje vërehet tek shkollat e përgjithshme, ku nxënësit e diplomuar kanë shkuar nga një shifër prej 26 255 gjatë vitit shkollor 2007-2008 te një numër i shtuar me 15 322 nxënës gjatë vitit shkollor 2012-2013.


Arsimi profesional ka patur një prirje në rënie deri në vitin shkollor 2011-2012. Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin profesional pësoi rënie gjatë periudhës 2006-2010 me rreth 30 për qind, për të rifituar më pas ngritje graduale. Kështu, gjatë vitit shkollor 2012-2013 u vu re edhe numri më i lartë i regjistrimeve (8996 nxënës). Rënia vit pas viti e numrit të nxënësve që ndjekin arsimin parësor dhe dytësor Pavarësisht nga faktorët demografikë (numri i nxënësve që ndjekin arsimin bazë dhe atë të mesëm u ul me afërsisht 10 për qind në periudhën 2001-2010), sistemi i arsimit profesional ka patur një rritje të aftësisë tërheqëse të këtij drejtimi arsimor në radhët e nxënësve dhe të familjeve të tyre. Kështu, të diplomuarit nga arsimi profesional gjatë vitit shkollor 2012-2013 ishin 4 322 krahasuar me 2 844, në vitin e mëparshëm, ku femrat e diplomuara kanë një numër në rritje.


Megjithatë, të diplomuarit
 nga shkollat profesionale janë ende kryesisht meshkuj. Arsyet pas këtij fenomeni gjinor janë të ndryshme. Përsa i përket ofertës, faktorët që nuk i nxisin vajzat (dhe prindërit e tyre) për të zgjedhur arsimin profesional kanë të bëjnë me stereotipin thellësisht gjinor të profleve dhe kurseve, vendndodhjen e shkollave profesionale, mungesën e transportit, konviktet e pasigurta dhe klimën e përgjithshme sociale në shkollat e profesionale. Përsa i përket kërkesës, formimi profesional u mundëson djemve arritjen e pritshmërive të tyre të përgjithshme për të ftuar disa të ardhura dhe për të hyrë në tregun e punës në një moshë relativisht më të re. Një gjë e tillë çon drejt arritjeve më të ulëta arsimore.


3.10.2. Kemi rritje të vendeve të punës apo formalizim të atyre ekzistuese?

Rritja e vendeve të punës nuk matet me anë të anketës së forcave të punës. Ky informacion mund të merret vetëm nga ndërmarrjet. Informacioni që marrim nga burimet administrative për numrin e të punësuarve në ndërmarrjet që deklarojnë në DPT vjen i përmbledhur në një numër total dhe jo i ndarë sipas aktiviteteve ekonomike. Për të bërë një ndarje të pjesës së të punësuarve për herë të parë apo të deklaruar për herë të parë nga ndërmarrja do të na duhej të kishim të gjithë stokun e ndërmarrjeve për çdo muaj të vitit. Nga Anketa e Forcave të Punës theksojmë dhe një herë që INSTAT mat punësimin e shprehur në të punësuar dhe jo në vende pune.

Sektorët që po udhëheqin rritjen e vendeve të punës:

· Përpunimi i produkteve ushqimore


· Prodhimi i pijeve


· Përpunimi i tekstileve dhe i lëkurës


· Prodhimi i letrës


· Tregtia me shumicë e pakicë


· Akomodimi dhe shërbimi ushqimor


· Transporti


Sikurse jemi në kushtet e 5 reformave të modelit social, 


· reforma e pensioneve, 


· reforma e tregut të punës, 


· reforma e arsimit profesional, 


· reforma e pagesës sociale dhe reforma në çështjen e të përndjekurve politikë.

Për herë të parë Shqipëria është pjesë e Bordit të Guvernatorit të Organizatës Botërore të Punës. Këshilli i Punës luajti rol vendimtar në ndërmarrjen e këtyre reformave. Sipas
 Anketës së Forcave të Punës, numri i personave të papunë të moshës 15-64 vjeç është 227.407 persona. Në tremujorin e katërt të vitit 2014, bën të ditur INSTAT, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64 vjeç është 63,6%.

Figura 6: Shkalla e punësimit Meshkuj dhe Femra




Burimi: INSTAT

Për femrat shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës është 54,1% dhe për meshkujt 73,5%. Krahasuar me tremujorin pararendës, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës ka një rritje të lehtë prej 0,2 pikë përqindje. Ky tregues është rritur për femrat me 1,1 pikë përqindje dhe ka rënë me 0,7 pikë përqindje për meshkujt.


Gjatë tremujorit të katërt 2014, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për të rinjtë e moshës 15-29 vjeç është 44,2%. Shkalla e punësimit të të rinjve është 29,2%. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 30-64 vjeç është 74,0 %. Shkalla e punësimit për këtë grup-moshë është 64,5 %. Gjatë tremujorit të katërt 2014, 41,8 % e të punësuarve janë të angazhuar në sektorin e bujqësisë dhe 22,5 % e të punësuarve punojnë në sektorin e shërbimeve të tregut (tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automobilave; hotelet dhe restorantet; transportet, magazinimi dhe komunikacioni, ndërmjetësimi monetar dhe financiar; pasuritë e patundshme).


Punësimi në sektorin e shërbimeve jo të tregut (administrimi publik dhe i mbrojtjes; sigurimi shoqëror i detyruar; arsimi; shëndetësia dhe veprimtari të tjera sociale; aktivitete të tjera të shërbimit kolektiv; social dhe individual; shërbime në shtëpi; aktivitete të organizmave ndërkombëtare) përbën 17,1 % të punësimit total. Të punësuarit në industrinë përpunuese përbëjnë 9,3 % të të punësuarve gjithsej.

Figura 7: Punëkërkuesit me arsim të lartë



Burimi: INSTAT 2014

Ritmi i rritjes së punësimit sipas sektorëve nga tremujori i tretë në tremujorin e katërt 2014 është 9% në industrinë përpunuese dhe 1,6% në ndërtim. Pati rënie të numrit të të punësuarve në aktivitetet bujqësore prej 3,1% dhe në industrinë nxjerrëse, energjisë dhe ujit prej 4,3%. Në terma vjetorë, punësimi u rrit me 8,5% (krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2013). Industria përpunuese, aktivitetet e shërbimeve të tregut dhe sektori i ndërtimit patën rritjen më të madhe të të punësuarve me përkatësisht 27,4%, 14,8% dhe 14,6%. Gjatë tremujorit të katërt 2014, pesha që zënë në punësimin total të punësuarit me pagë është 42,3%. Të vetë-punësuarit (punëdhënës ose të vetë-punësuar pa të punësuar të tjerë me pagë) përbëjnë 27,5% të të punësuarve në tërësi, ndërsa punëtorët pa pagesë të familjes përbëjnë 30,2% të punësimit total.


Shkalla e punësimit (grup-mosha 15-64 vjeç) është më e lartë për të punësuarit me arsim profesional (65,5%), pasuar nga ata me arsim të lartë (64,9%). Të dhënat tregojnë se përqindja e të punësuarve me pagë është më e lartë për personat me arsim të lartë dhe e kundërta vërehet tek të punësuarit me arsim 8/9 vjeçar ku mbizotërojnë punëtorët pa pagesë të familjes. Po të analizojmë të punësuarit me arsim të mesëm, shkalla e punësimit është më e lartë për personat me arsim të mesëm profesional krahasuar me personat që kanë kryer shkollën e mesme të përgjithshme, përkatësisht 65,5 dhe 45,5%.


Një në pesë të punësuar të grup-moshës 15-64 vjeç me arsim 8/9 vjeçar janë të punësuar me pagë, afro gjysma janë punëtorë pa pagesë të familjes, dhe një e treta e tyre janë të vetë-punësuar. Pesha që zënë të punësuarit me pagë rritet me rritjen e nivelit arsimor. Nga të punësuarit me arsim të lartë 86,7% janë të punësuar me pagë dhe vetëm 3 % janë të punësuar si punëtorë pa pagesë të familjes. Tek të punësuarit me arsim të mesëm profesional dhe me arsim të mesëm të përgjithshëm përqindjet që zënë të punësuarit me pagë janë përkatësisht 48,2 dhe 49%.

3.11. Shqipëria dhe Vendet e rajonit

Literatura ekonomike e cila analizon ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike në masë të madhe përfshin vendet e zhvilluara (vendet e OECD ose shtete anëtare të BE) dhe në një masë më të vogël vetëm EQL) vende Qendrore dhe Lindore Evropiane të (Bassanini et al, 2000; Bassanini & Scarpetta, 2001, 2002; Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie, 2001; Vinod & Kaushik, 2007). Gjithashtu, për ish Vendet e Bashkimit Sovjetik hulumtim i tillë mungon. 

Ish vendet socialiste të EQL dhe Bashkimit Sovjetik ndajnë disa karakteristika të përbashkëta të tilla si e kaluara e përbashkët socialiste dhe rëndësinë e transformimit politik, ekonomik dhe social që prej rënies së socializmit në 1989. Gjithashtu, këto vende ndajnë disa karakteristika në sistemin arsimor, siç pasqyrohet në një numër të trashëgimive arsimore trashëguar nga regjimi socialist dhe aspiratat për të përqafuar vlerat edukative perëndimore. Tiparet pozitive të trashëguara janë infrastruktura e fort për sigurimin dhe administrimin e arsimit, arsimimi pa pagesë për të gjithë fëmijët, përfshirja gati universal e të regjistruarve në arsimin e lartë, dhe normat e larta të leximit. Shqipëria investon në arsimin e lartë disa herë më pak edhe se fqinjët e saj. Ky investim është edhe më i pabashkëmatshëm, kur krahasimet bëhen me vendet më të zhvilluara të Evropës. Buxheti i shtetit sot jep rreth 38 milionë euro për të mbështetur mbi 126 000 studentë në IAL-të publike. 20 milionë euro të tjera nga të ardhurat dytësore, të siguruara nga vetë IAL-të, gjë që e çon shifrën në rreth 460 euro për student në sektorin publik  Buxheti për arsimin nuk ka qenë kurrë më i lartë se 3% e PBB-së, duke u lëkundur në intervalet 2.2-2.8%/PBB. Vendet e zhvilluara perëndimore, në kuadrin e OECD-së, e financojnë arsimin e tyre universitar në nivelet 5-8% të PBB-së, nga i cili 1-3% e PBB-së shkon drejtpërsëdrejti për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Aktualisht, Shqipëria shpenzon për arsimin e lartë 0.4–0.6%% të PBB-së, si shumë e përbashkët e IAL-ve publike dhe atyre jopublike.

KAPITULLI 4

MODELI EMPIRIK

Studimet empirike që kanë të bëjnë me marrëdhënien midis arsimit dhe ekonomisë janë kryer kryesisht nga ekonomistët. Prandaj, shumica e hulumtimeve ka qenë i konceptuar në aspektin e zhvillimit të teorive të rritjes ekonomike, duke lëvizur nga teoria ekzogjene e rritjes në teoritë endogjene të rritjes. Ky seksion do të shqyrtojë diskursin mbi marrëdhëniet në mes arsimit t` lart` dhe rritjes ekonomike dhe studimet empirike që kanë analizuar marrëdhënien e tyre. Do të analizohet dhe koncepti i kapitalit human, i cili lidh arsimin me rritjen ekonomike. 

4.1. Më shumë fakte mbi ndikimin e Arsimit të lartë në rritjen ekonomike


Studimet empirike zakonisht marrin formën e analiza regresive dhe kanë analizuar ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike. 


4.1.1. Korrelacion të dobët


Ndërkohë që teoria tregon për një ndikim të fortë dhe për rolin kyç të arsimit të lartë në rritjen ekonomike, Sala-i-Martin (2002), Easterly (2001) dhe në veçanti Pritchett (2001) argumentojnë se marrëdhënia empirike në mes të arsimit dhe rritjes është e ulët.  Megjithatë, në mënyrë të veçantë, Temple (2001) vë në dukje se korrelacioni i brishtë në të dhënat ndërmjet vendeve mund të jetë për shkak të gabimit të matjes dhe përjashtimeve që mund të kenë ndikim. 

Për shembull, çfarë është më pak e qartë dhe e dobët është lidhja e normave të rritjes së arsimimit në rritjen e prodhimit, roli i ndryshëm i niveleve të arsimit, si dhe dallimet në efektet e edukimit të femrave dhe meshkujve në rritjen ekonomike.


Nga ana tjetër, shumë faktorë të tjerë janë gjetur të jenë më të rëndësishëm për rritjen ekonomike. Pas Barro (2001), këto përfshijnë institucionet, të tilla si tregjet e lira, të drejtat pronësore dhe sundimin e ligjit. Në mënyrë të ngjashme, ekonomitë më të hapura dhe vendet me pabarazi më të ulët fillestare duket se përjetojnë rritje më të lartë.


4.1.2. Konvergjenca e kushtëzuar


Një nga debatet e ngritura mbi modelet neoklasike të rritjes është ajo e konvergjencës. Vendet e varfra duhet të rriten relativisht më shpejt se vendet e pasura, nëse vendet janë të ngjashme në lidhje me parametrat e tyre strukturore për preferencat dhe teknologjinë. Në studime e kryera nga Mankiw et al. (1992), Barro dhe Sala- i-Martin (1995) dhe Barro (2001) gjejnë disa prova të konvergjencës, megjithëse në një formë të modifikuar. Më konkretisht, ndër të tjera, konvergjenca është gjetur se kushtëzohet nga kapitali fillestar human. Prandaj, një vend i varfër mesatarisht mund të rritet më shpejt, por vetëm në qoftë se stoku i kapitalit human i vendit të varfër është mbi nivelin e të ardhurave për frymë.

4.1.3 Lidhja e Ndërsjellë

Pjesa më e madhe e dëshmive të marrëdhënieve në mes të arsimit dhe rritjes është bazuar në korrelacionet statistikore. Nga këto korrelacione, ajo që nxirret në përgjithësi është se nivelet e larta mund të shkaktojë rritjen e arsimit të lartë. Një kritikë vjen nga Bils dhe Klenow (2000), të cilët sugjerojnë një lidhje të kundërt. I bazuar në një model mikro të kalibruar, ata pretendojnë se rritja më e shpejtë bën që individët të qëndrojnë më gjatë në shkollë. Me fjalë të tjera, rruga nga shkollimi në rritjen ekonomike supozohet të dominojë në shumë modele ku nuk mund të shpjegojë gjithë korrelacion e vërejtur në mes të arsimit dhe rritjes. Megjithatë, ndikimi i kundërt ofron disa shpjegim. Prandaj, në një kuadër ekonometrik, shkollimi duhet të trajtohet si një input endogjen në lidhje me të ardhurat. Kjo nënkupton duke e bërë përdorimin e metodave ekonometrike më të rëndësishme për trajtimin e këtij problemi.


4.1.4. Pak studime individuale


Hulumtimet e fundit janë mbështetur kryesisht në analizën e regresionit ndërmjet vendeve. Megjithatë, Studimi i rritjes ekonomike fokusohet në dinamikën e serive kohore të variablave makroekonomike. Për fat të keq, në lidhje me kapitalin human, ka shumë pak studime që analizojë një vend të vetëm për një periudhë të caktuar kohe.


Përjashtim bën një studim nga Jenkins (1995) duke përdorur të dhënat e serive kohore 1971-1992 për Mbretërinë e Bashkuar. Megjithatë, madhësia e kufizuar e seri kohore të saj e bën atë të vështirë për të nxjerrë konkluzione të forta që mund të përgjithësohen. Gjithashtu Pissarides (2000) përmbledh studime të vetme rasti për Indinë, Egjiptin, Tanzaninë dhe Kilin. Pjesë e një Projekti të OECD, këto studime ishin për të siguruar një provë më të plotë të marrëdhënieve midis kapitalit human dhe rritjes ekonomike për një vend. Për rastin e Indisë, studimi ka më pak probleme metodologjike ose të dhënave, dhe regresioni tregon një kontribut të rëndësishëm të kapitalit human në rritjen e prodhimit industrial. Vlerësimi sugjeron që një rritje e numrit mesatar të viteve të shkollimit me 1 vit duhet të rrisë prodhimin me rreth 30 për qind.


4.1.5. Magnituda e Efekteve të Arsimit


Në modelin Solow, roli i arsimit mund të nxirret nga vlerësimet mbi koeficientet e regresionit. Megjithatë, duke iu referuar hulumtimeve empirike të shqyrtuar nga Sianesi dhe van Reenen (2003), nuk ka asnjë marrëveshje për madhësinë e saj.

Në parim, ka dëshmi empirike pozitive në favor të një efekti makroekonomik mbi produktivitetin e arsimit, nëse elasticiteti i kapitalit human përbën pjesën e kapitalit human në të ardhura. Si një masë e referimit, mund të llogarisim pjesën e kapitalit human në të ardhurat e punës.


Për shembull, Mankiw et al. (1992) e konsiderojnë pagën minimale si kthimi nga puna për individët e paarsimuar. Historikisht, paga minimale ka qenë në mes 30 deri 50 për qind të të ardhurave mesatare të pagave në Shtetet e Bashkuara. Në këtë llogari, ajo do të ndjekin se kthimi nga arsimi është e barabartë me rreth 50 në 70 për qind të të ardhurave të punës, e cila është rreth 70 për qind e të faktorit total të të ardhurave. Natyrisht, problemi me këtë lloj llogaritjeje është se paga minimale është më pak e zbatueshme në vendet në zhvillim. Pritchett (2001), pra përdor një vlerësim bazuar në shpërndarjen e pagave. Secili nga këto llogaritje sugjerojnë se koeficienti I kapitalit human duhet të jetë të paktën 1/3.


4.2. Baza teorike e modelit


Ka shumë autorë që vlerësojnë marrëdhënien ndërmjet shpenzimeve në arsim dhe rritjes ekonomike duke përdorur modele të ndryshme ekonometrike përmes të dhënave të ndryshme. Nkiru Patricia dhe Daniel Izuchukwu përdorën modelin e regresionit log për të vlerësuar variablat por t ë tjerë si Davidson dhe Mackinnon (1993), Engert dhe Hendry (1998) dhe Verbeck (2000) pohojnë se Modelet VECM janë mjaft të mira për tu përdorur me qëllim që të tregohet ndikimi i arsimit të lartë në rritjen ekonomike. 

Duke marrë në konsideratë se këto modele kërkojnë një databazë të madhe të dhënash të cilat nuk janë të disponueshme për vendet në tranzicion sic është Shqipëria, për të treguar ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike kemi përdorur modelin e regresionit DLog. Kemi përdorur analizën regresive OLS për të studiuar dhe analizuar ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike nëpërmjet variablave të marra në shqyrtim. 


dlogYit = ß0 + ß1dlogX1t + ß2dlogX2t + ß3dlogX3t + Dum + ű


Yit është variabli i varur, ß0 është termi constant, ß është koeficenti iregresit, X është variabli i pavarur, Dum është variabli dummy dhe ű është termi i gabimit. 

DLog( GDP_B) = ß0 + ß1DLog(SHA) + ß2DLog(SE) + ß3DLog(PUN) + Dum + ű

4.2.1. Të dhënat dhe metodologjia

Është i përshtatshëm për të përshkruar variablat e përdorura në këtë studim. Produkti i përgjithshëm bruto (GDP) ndikohet në masë të madhe nga numri i personave të kualifikuar nga institucionet e arsimit të lartë. Pra, për të parë ndikimin e arsimit të lartë në rritjen ekonomike të Shqipërisë, GDP është marrë si variabël i varur, i cila është treguesi kryesor i rritjes ekonomike. Variabla shpjegues janë numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet për Arsimin e lartë dhe Niveli i punësimit.


Të dhënat për variablat e ekzaminuara janë marrë për periudhën 1996 deri në 2013. Shumica e variablave të përdorur në analizë (psh GDP, numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë, Shpenzimet e Arsimit të Lartë, Niveli i punësimit) janë të marra nga databaza e bankës Botërore dhe Instat.

4.2.2. Variablat

a. Variabli i varur – Indikatori i Rritjes Ekonomike


Matja e rritjes ekonomike mbështetet në GDP, e shprehur si rritje në përqindje. Rritja e GDP-së është përdorur nga Mendez dhe Sepulveda (2001), Li, Xu dhe Zou (2000), Ali dhe Isse (2003), Svendsen (2003) dhe Mauro (1995). Në disa raste, GDP për kapital është përdorur si faktor në rritjen e popullsisë {Mauro (1995), Ali dhe Isse (2003), Svendsen (2003); Tanzi dhe Davoodi, 1997}. Ky studim do të përfshijë dhe rritjen e popullsisë si një variabël i pavarur për të indentifikuar ndikimin individual që ka rritja e popullsisë në rritjen ekonomike. Të dhënat e GDP – së në literaturë janë burim i Bankës Botërore. Rritja ekonomike do të përfaqësohet me variablin GDP dhe me të dhënat e marra nga worlds Bank Development Database 2012.


b. Variabli i Pavarur- 

Shpenzimet buxhetit të shtetit për arsimin e lartë. Shpenzimet publike në arsim janë një faktor kyc që ndikon në mirëqënien sociale të një vendi. Rritja e tyre promovon rritjen ekonomike. Si psh Gregorious dhe Ghosh (2007) realizuan një studim ku treguan se niveli më i lartë i shpenzimeve buxhetore në arsim sjell një rritje më të lartë ekonomike.

Një nga variablat e kontrollit më të njohura të përdorur për përcaktimin e rritjes ekonomike është niveli i edukimit dhe kjo është përfaqësuar më së shumti nga Tertiary school enrollment (Mauro 1997; Ali dhe Isse, 2003). Sidoqoftë disa studime përdorin vitet e para të shkollimit (Li et al 2000), dhe disa të tjerë përdorin njëkohësisht dhe të parin dhe të dytin (Mendez dhe Selpuveda, 2001). Disa argumentojnë se arsimimi përmirëson cilësinë e kapitalit human në një vend, e cila do të sjellë një produktivitet më të lartë dhe më pas duke gjeneruar një rritje më të lartë ekonomike. Numri i të regjistruarve në Arsimin e Lartë (i matur si numri i studentëve të përfshirë në nivelin e lartë të edukimit si përqindje e popullsisë) përfaqësohet nga variabli SE. 

Punëzënia Arsimi i lartë është një përcaktues themelor i rezultateve të tregut të punës në drejtim të punësimit dhe të të ardhurave që përfitojnë individët dhe është, nga ana tjetër, një përcaktues i rritjes ekonomike i cili ka një ndikim pozitiv. Me rritjen e punëzënies, disa presin rritje të konsumit dhe sasisë së forcës së punës, ku të dyja do të rrisnin kërkesën dhe produktin në një ekonomi. Gjithashtu në model është përdorur dhe variabël Dummy që karakterizon vitin 2007 për shkak të krizës që ka kaluar vendi.


4.3. Rezultatet Empirike

Studiuesit e kapitalit human bien dakord për ekzistencën e një lidhjeje midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike; Mirëpo, metodologjia e tyre është vënë në pikëpyetje. Korrelacioni statistikor ka qenë metoda më e përdorur gjerësisht nga këto teoricienë; por, korrelacioni nuk nënkupton lidhjen. Duke marrë në analizë ndikimin që ka arsimi i lartë në rritjen ekonomike, ky studim është në vijimësi të studimeve të mëparshme të analizës së ndikimit që ka kapitali human; dhe duke futur punësimin si një variabël i tretë dhe të rëndësishëm në analizën tonë duke treguar ndikimin e saj mbi rritjen ekonomike. Objekti kryesor i punimit është nëse sistemi i arsimit të lartë shkakton rritje ekonomike. Në marrëdhëniet e deritanishme në  studimet mes arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike punësimi është konsideruar një variabël i rëndësishëm.

4.3.1. Modeli Bazë

DLog( GDP_B)=-1.65+0.01DLog(SHA)+0.04DLog(SE)+0.43DLog(PUN)-0.20Dum + ű


Është vërejtur se të gjithë koeficientet e vlerësuar janë statistikisht të rëndësishëm nga zero dhe kanë shenjat e pritura. Vërehet se shkalla e regjistrimit, shpenzimet për arsimin e lartë dhe punëzënia kanë ndikim pozitiv në rritjen e PBB-së. Rezultatet e modelit të vlerësuar tregojnë se (dlog) i normës së punësimit është statistikisht i ndryshëm nga zero në nivelin 10% të rëndësisë. Ndërsa (dlog) Shpenzimet në arsimin e lartë dhe (dlog) numri i të regjistruarve në arsimin e lartë të dyja janë statistikisht të ndryshme nga zero në nivelin 1% të rëndësisë. Shenja pozitive e (dlog) e nivelit të punësimit tregon se ekziston një lidhje pozitive në mes të shkallës së punësimit dhe PBB-së. Shenja pozitive të (dlog) e shpenzimeve të arsimit të lartë tregon se ekziston një lidhje pozitive midis shpenzimeve të arsimit të lartë dhe të PBB-së. Shenja pozitive tregon se PBB rritet për shkak të rritjes së shpenzimeve në arsimin e lartë. 

Në mënyrë të ngjashme (dlog) numri i të regjistruarve në arsimin e lartë ka një ndikim pozitiv në GDP. Me fjalë të tjera, nëse mbajmë shpenzimet e arsimit të lartë dhe numri i të regjistruarve në arsimin e lartë konstant, një rritje prej 1 për qind në normën e punësimit çon në 43.5 për qind rritje në PBB, duke mbajtur fikse normën e punësimit dhe numri i të regjistruarve në arsimin e lartë, një rritje prej 1 për qind në më të lartë input shpenzimet e arsimit të çon në rritjen e 0.013 për qind në PBB, duke mbajtur shkalla e punësimit dhe shpenzimet në arsimin e lartë, një rritje prej 1 për qind në numrin e të regjistruarve në arsimin e lartë çon në rritje 0.043 për qind në PBB. Është e qartë nga ekuacioni i regresionit që numri i të regjistruarve në arsimin e lartë ka një ndikim të fortë pozitiv në GDP. Ndikimi i nivelit të punësimit, shpenzimet e arsimit të lartë dhe të regjistrimit në arsimin e lartë në GDP mund të justifikohen si në vijim. Me rritjen e shpenzimeve për arsimin e lartë nga ana e qeverisë, njerëzit bëhen më të interesuar në vazhdimin e arsimit të lartë. Pra, regjistrimi në arsimin e lartë gjithashtu e rrit. 

Ekuacioni i vlerësuar, siç u përmend më lart, tregon se këto dy variabla kanë një ndikim pozitiv në GDP për shkak se rritja e të regjistruarve në arsimin e lartë ofrojnë forca më të afta dhe të kualifikuara të punës që janë të domosdoshme për ecurinë e ekonomisë. Gjithashtu e qartë nga ekuacioni që shkalla e punësimit zvogëlohet me rritjen e dy variablave të tjera (shpenzime arsimit të lartë dhe të regjistrimit në arsimin e lartë), sepse, rritja e regjistrimit në njerëzit e arsimit të lartë ka të ngjarë të jenë më pak në dispozicion për punë në Shqipëri. Ata janë më të interesuar në marrjen e arsimit të lartë për të përmirësuar aftësitë dhe vizionin e tyre për kërkesat e ardhshme të punës. 

Tabela 3: Rezultatet e Modelit


		Dependent Variable: DLOG(GDP_B)

		



		Method: Least Squares

		

		



		Date: 05/30/15   Time: 17:50

		

		



		Sample (adjusted): 1997 2013

		

		



		Included observations: 17 after adjustments

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Variable

		Coefficient

		Std. Error

		t-Statistic

		Prob.  



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		C

		-1.653929

		0.398806

		-4.147197

		0.0014



		DLOG(SHA)

		0.013363

		0.005210

		2.564908

		0.0248



		DLOG(SE)

		0.043762

		0.066273

		0.660332

		0.0515



		DLOG(PUN)

		0.435158

		0.101503

		4.287159

		0.0011



		DUM

		-0.204225

		0.022688

		-9.001315

		0.0000



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		R-squared

		0.884406

		Mean dependent var

		0.044385



		Adjusted R-squared

		0.845875

		S.D. dependent var

		0.049356



		S.E. of regression

		0.019376

		Akaike info criterion

		-4.809590



		Sum squared resid

		0.004505

		Schwarz criterion

		-4.564528



		Log likelihood

		45.88152

		Hannan-Quinn criter.

		-4.785231



		F-statistic

		22.95299

		Durbin-Watson stat

		1.652065



		Prob(F-statistic)

		0.000015

		

		

		





Vlera e R2 është 0.88, e cila është e lartë; e cila tregon që modeli është i rëndësishëm. Vlerat e R2 tregon se 88 për qind ndryshim në (dlog) GDP shpjegohet me (dlog) e nivelit të punësimit, (dlog) shpenzimet e arsimit të lartë dhe (dlog) e regjistrimit në arsimin e lartë, ndërsa pjesa e mbetur është për shkak të disa faktorëve të tjerë. Vlera e F-statistikave është 22.95 dhe probabiliteti i F-statistikë është 0,00000 cilat tregojnë se modeli i përgjithshëm është i përshtatshëm.

KAPITULLI 5

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME


Lidhja midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike përveçse është një lidhje komplekse mbart edhe vetinë e ndërsjellët, a para ndikon tek e dyta dhe e dyta tek e para, duke lënë në një pikëpyetje se kush ka qenë e para që nisi zinxhirin e ndikimeve.


Duke ditur që bota dhe historia e saj njohu shumë më përpara rritjen ekonomike ndërkohë që arsimi i lartë akoma nuk ishte krijuar. Për tu lartësuar edhe më shumë rritja ekonomike ishte dhe është e nevojshme që individët të arsimohen dhe të përcjellin brez pas brezi ato që ato kanë përvetësuar nga eksperiencat e tyre.


Pra arsimimi jo vetëm përgatit individëve që kanë përvetësuar aftësitë themelore, njohuritë, dhe vlerat përmes arsimimit, por duhet të jetë i "aftë" ti ndihmojë ato në aplikimin e njohurive të akumuluara duke i shpalosur këto të fundit si aftësitë në vendin e punës në mënyrë që të kontribuojnë për shoqërinë përmes një kontributi të matshëm në fushën e ekonomisë. Ndaj për këtë arsye ekonomistët prej kohësh janë përqendruar në rolin që arsimi i lartë ka në zhvillimin ekonomik të një vendi.


Faktorët që ndikojnë pik së pari në lidhjen midis arsimit të lartë dhe rritjes ekonomike janë:

1. Cilësia e arsimit të lartë

Cilësia e arsimit dhe ndikimi i tij në rritjen ekonomike ndryshon midis vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Investimet në sektorin arsimor dhe shëndetësor janë faktorët kryesor për zhvillimin e kapitalit human dhe ndikimin e arsimit në rritjen ekonomike dhe anasjelltas, rritja ekonomike është burimi kryesor për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Pra le ta shohim lidhjen midis arsimimit dhe rritjes ekonomike si një lidhje e ndërsjellët. Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo shoqërie dhe të çdo sistemi. Përmes arsimimit shoqëritë dhe kombet u transmetojnë pjesëtarëve të tyre dijen, kulturën, trashëgiminë kulturore, vlerat përmes të cilave shkon përpara shoqëria. Arsimi është edhe një nga fushat që jo vetëm i prin shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj dhe ndryshimeve shoqërore. Fakti që sistemet e arsimimit janë në ndryshim të përhershëm, nuk tregon paqëndrueshmëri, përkundrazi, ato shërbejnë për t’iu përshtatur sa më mirë ndryshimit të shoqërisë.

2. Sfidat me të cilat përballet sistemi arsimit të lartë 

në kuadrin e zhvillimit social-ekonomik të vendit

Nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proces i fokusuar në transferimin dhe përsëritjen e fakteve në një metodë mësimdhënieje interaktive e cila mundëson përdorimin e teknologjisë moderne dhe stimulon diskutimet dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve.

Jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi dhe ky ndryshim ushqehet nga globalizimi dhe përparime të mëdha të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, të cilat kanë ndryshuar në mënyrë drastike mjedisin e punës dhe kërkesat që ky mjedis ka ndaj të diplomuarve para hyrjes së tyre në tregun e punës. 


Një tjetër sfidë e rëndësishme me të cilat përballen universitetet shqiptare, është nevoja për një ndryshim themelor në metodat e mësimdhënies, nga një proçes i fokusuar në transferimin dhe përsëritje e fakteve, drejt një metode mësimdhënieje ndërvepruese, e cila mundëson përdorimin e teknologjive moderne dhe stimulon diskutime dhe të menduarit kritik në mesin e studentëve. Kjo nuk është një detyrë e lehtë, megjithatë përbën një domosdoshmëri, duke pasur parasysh ndryshimet e shpejta në mjedisin e punës dhe teknologjisë.

3. Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me të ardhurat si edhe 

me aftësitë e individëve për të qenë më produktiv në punën e tyre

Niveli i arsimimit ka një lidhje të drejtë me nivelin e investimeve në një vend. Kjo është arsyeja pse shumica e organizatave kanë rritur buxhetet e tyre për trajnimin e punonjësve. Paҁka faktit se organizatat e dinë se rrezikojnë që punonjësit e trajnuar të largohen ato sërisht investojnë në trajnimin e tyre pasi ekziston një risk akoma edhe më i madh, ai i mbajturit në punë të punonjësve të patrajnuar.


Shqipëria ka një popullsi të re në moshë dhe një numër në rritje të shpejtë të studentëve dhe të të diplomuarve, të cilat me siguri do të rrisin sfidat me të cilat ballafaqohen të diplomuarit për t'u punësuar në përputhje me arsimimin dhe kualifikimet e tyre. Universitetet humane në të vërtetë duhet të sigurojnë përgatitjen e kapitaleve humane si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre në përputhje me zhvillimet globale.

4. Bashkëpunimi i fakulteteve me bizneset


Një bashkëpunim ky i cili më së shumti vihet re në shkollat e arsimit profesional dhe ku aty ka sjellë fryte goxha të shumta në rritjen e punësimit.


Nëse të gjitha përpjekjet për arsimimin e lartë të individëve rezultojnë në papunësi të tyre atëherë edhe misioni i arsimit të lartë ka dështuar duke sjellë për pasojë që afro gjysma e individëve të regjistruar në Qendrat e Formimit Profesional (QFP) janë me arsim të lartë, paçka faktit se në cilat fakultete janë diplomuar dhe paçka faktit nëse këto fakultete janë ose jo publike.


Biznesi shqiptar duket se nuk është i ekspozuar ndaj paragjykimeve të “markës” së universiteteve, në fakt nuk është e vërtet, pasi studentët e ardhur nga fakultetet private shihen si më të papërgatitur, por si privatët edhe shtetërorët sjellin një shqetësim të përbashkët atë të mungesës së praktikës në universitete. Biznesi vendas duket më i interesuar tek aftësitë që paraqet çdo kandidat i ardhur nga bankat e shkollës, te mënyra se si ai kalon testimet, por edhe tek ajo çka synon të ofroje studenti. Të qëndruarit në nivelin e parë, në atë që njihet si niveli teorik, për një student nuk do të thotë se dyert drejt një tregu të punës janë të sigurta. Megjithatë, kërkesa e biznesit shqiptar është që njohuritë e shkollave duhet t’i përgjigjen zhvillimit global të ekonomisë. Në këtë pikë jo çdo gjë në universitete shkon si duhet. Bizneset kanë konstatuar një fakt të rëndësishëm, që studentët mësojnë kryesisht teori dhe u mungon lidhja me praktikën, ndaj shpesh ata nuk janë të gatshëm të hidhen në tregun e punës. Pikërisht lidhja e teorisë me praktiken është ajo që duhet përmirësuar në universitetet tona. 


Pra nga QFP kemi arritur të konkludojmë se bashkëpunimi i shkollave me bizneset ndikon më së shumti në fuqizimin e ndikimit të arsimit në rritjen ekonomike përmes punësimit.


Një ndikim i tillë shpjegohet më së miri përmes faktit që sa më shumë që biznesi përfshihet në arsim aq më shumë ai deklaron kërkesat e tij ndaj punonjësve të ardhshëm duke mos i lënë këto kërkesa në kushtet e hipotezave apo teorive. Po ashtu bizneset jo vetëm parashtrojnë kërkesa, por edhe rrugën që synojnë në realizimin e tyre.


Ky bashkëpunim redukton dy kosto njëkohësisht, atë të rekrutimin të punonjësve të panjohur nga ana e bizneseve, pasi tashmë fal bashkëpunimit shumica e bizneseve do të punësoj individ me të cilët është njohur përmes QFP ose që i ka marrë nën trajnim gjatë kohës që ato studionin në këto shkolla. Po ashtu redukton edhe koston e kursantëve të këtyre shkollave për tu përfshirë në tregun e punës, pasi kursantët janë njohur me biznese të ndryshme dhe dinë ku të 'trokasin".

Ajo që arrihet të konkludohet përmbledhtazi është:


1. Arsimi nuk ka të bëjë vetëm me të mësuarit dhe marrjen e notave të mira, por është shumë më shumë se kaq. Arsimi i lartë i një personi na bën të besojmë se ai person di të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të keqen nga e mira, pra mendohet se arsimi ka fuqinë që ta bëjë botën një vend më të mirë.


Punësimi i të rinjve nuk përcaktohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga shkolla në të cilën ato formohen, por nga aftësitë personale, nga aftësia për tu përshtatur më mirë me kërkesat e kompanisë në të cilën kërkojnë të punësohen. Kjo shpjegohet edhe si efekt i globalizimit, pasi kompanitë e huaja që ushtrojnë aktivitet jo në vendet e tyre kërkojnë individ fleksibël, të aftë për të kryer disa punë dhe për t’iu përshtatur profileve të ndryshme që kërkohen. Studentët trajnohen në vendet e punës që duan të punësohen, por rëndësia më e madhe nuk i duhet dhënë vetëm trajnimeve, por edhe praktikave, të cilat duhet të bëhen pjesë efektive dhe serioze e auditorëve mësimorë në mënyrë që përgatitja akademike e studentit të jap kontribut real dhe të drejtpërdrejt në zhvillimin e ekonomisë së vendit. 

2. Sado që vlera e arsimit cilësohet e madhe dhe e rëndësishme, nuk është se përparësitë dhe rezultatet pozitive të tij i kemi plotësisht të qarta. Çdo vit shkolle rrit mesataren vjetore të prodhimit të brendshëm bruto (PBB).


Pra një vend që ka norma të larta arsimimi, do jetë më atraktiv për investitorët e huaj për të investuar. Qeveria do të jetë në gjendje të mbledh taksa nga këto investime të huaja dhe taksat e mbledhura mund të përdoret për të përmirësuar infrastrukturën, për më shumë shpenzime publike në përfitim të ekonomisë dhe këto të fundit do i motivojnë akoma më shumë investitorët për të investuar në vendin tonë. Më shumë flukse hyrëse të kapitalit vijnë nga ndërtimi i më shumë fabrikave dhe firmave dhe nga ana tjetër ato krijojnë më shumë mundësi punësimi. Një komb me një normë të ulët të papunësisë ka tendencë të rritet me shpejt. Këto investime të huaja do të gjenerojë më shumë mundësi punësimi, duke sjellë rritjen ekonomike dhe uljen e shkallës së papunësisë.

3. "Teknika të të mësuarit me në qendër nxënësi”


Të vendosësh nxënësin në qendër të mësimit nuk do të thotë të mjaftohesh duke përdorur disa teknika mësimdhënieje që në literaturën pedagogjike njihen si “teknika të të mësuarit me në qendër nxënësi”, por duhet të ndryshohet mendësia e mësimdhënies, duhet ndryshuar këndvështrimi. Mësimi dhe shkolla duhet t’i shërbejë nxënësit dhe nëse kjo nuk arrihet misioni mund të quhet i dështuar. Ende sot, ka mësues që e shohin nxënësin si objekt dhe jo si subjekt. Harrojnë se tek çdo individ ka një veçori të cilën sistemi arsimor dhe veçanërisht mësuesi duhet ta vërë në dukje. Mësuesit kryesisht të shkollave të mesme shohin tek nxënësit problemin dhe jo zgjidhjen e tij, duke i vënë në dukje nxënësit dobësitë e tij, por jo arritjet, mjafton të kujtojmë këtu se takimet me prindër ishin më shumë takime për problemet e nxënësit sesa për mënyrat e zgjidhjes së tyre. Ky këndvështrim, edhe pse nuk është keqdashës bëhet shkak për krijimin e situatave të pakëndshme në mësim dhe të kulturës në shkolla, është një vend ku duhet të shmangim shpalosjen e gabimeve sesa të mundohemi të kuptojmë natyrën e problemit dhe aq më shumë akoma ta zgjidhim atë. Këtu fillon konflikti i vërtetë mësues-nxënës, i cili në arsimin e lartë merr formën pedagog-student duke e fokusuar këtë konflikt tek nota dhe jo tek mënyra e marrjes dhe transmetimit të dijes. Për ta shtjelluar më mirë këtë fokus do të ndaleshim në dy raste ekstremiste, një pedagog që nuk shpjegon, por që në fund studentët i vlerëson të gjithë me notën maksimale dhe një pedagog që shpjegon shumë mirë, por që në fund shumica e studentëve pretendojnë se janë vlerësuar nën nivelin e merituar. Studentët e vendeve të varfra do të "protestonin" ose do të reklamonin figurën e pedagogut të dytë dhe do të "përqafonin" figurën e pedagogut të parë. kjo shpjegon faktin që në sistemet arsimore të vendeve të varfra fokusi i arsimit nuk është të përgatitur e dijeve, por marrja e vlerësimeve sa më të larta në nota.

4. Lipset përshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht studenti


Përshtatja e përgatitjes akademike me punën që do të bëjë realisht bën që tregu i punës të mos ketë probleme pasi nuk do ti mungojnë individët e kualifikuar, kryesisht në sektorë që kanë nevojë për eksperienca të reja. 


Universitetet që ofrojnë njohuri të përgjithshme, pa u ndalur në profilizimin e individit, sjellin si pasojë që nëse një student ka përfunduar studimet për farmaci dhe nuk gjen dot punë në profilin e farmacistit atëherë ai kollaj mund të punësohet në një sektor tjetër nëse i del mundësia. Nuk janë të rralla rastet kur agjentët e shitjeve, manaxherët, madje edhe asistentët e financierëve nuk janë "prurje" të fakulteteve ekonomike. Universitetet shqiptare kanë ende punë për të bërë, veçanërisht në informimin dhe edukimin e studentëve, si aktorë në tregun global.


Nga ana tjetër, regjistrimi në universitet dhe kolegj ka gjithashtu një ndikim në zhvillimin ekonomik. Prindërit besojnë se pa një certifikatë, fëmija i tyre nuk do të jetë në gjendje për të gjetur një punë të mirë. Një punë me të ardhurat e duhura premton standardet më të mira për jetesën dhe nga ana tjetër, një person që do të jetë në gjendje të shpenzojnë më shumë për të mira dhe shërbime do të çojë në kërkesë më të lartë për produktet dhe shërbimet. Rritja e produktivitetit do të ndihmojë në një masë të madhe, në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, sidomos në afat të gjatë". 


5. Pabarazia rajonale e zhvillimit të arsimit sjell pabarazi në rritjen ekonomike rajonale

Disa arsye mund ta kenë sjellë këtë pabarazi, midis tyre si më të rëndësishmet do të përmendin:


· Mungesën e fondeve financiare


· Mungesën e trajnimit të duhur të mësuesve


· Mësues nga qytete më të zhvilluara të vendit duhet të shkojnë të punojnë në zona të tilla (të pazhvilluara) për të dhënë kontributin dhe eksperiencën e tyre.


· Mentaliteti mbi arsimin e femrës duhet të ndryshojë përmes programeve të mirëfillta sociale.


· Po ashtu duke filluar që në ciklet fillore duhet të kemi  një angazhim më të madh të politikave pro investimeve në vendin tonë, duke ç’rrënjosur në mentalitetin e  fëmijës idenë e emigrimit, e cila më shumë se kurrë ditëve të sotme po merr përmasa frikësuese.


Po ashtu pabarazia është edhe midis zonave rurale dhe atyre urbane, të cilat dallimin parësor e kanë në normat e arsimimit. 


Studiuesit gjithashtu komentojnë se përveç rritjes së investimeve në arsim, qeveritë duhet të ofrojnë stimuj më tërheqës për grupet etnike dhe ato minoritare, duke përfshirë përjashtimin nga taksat shkollore, nga tarifat e librit dhe nga uniformat. Për më tepër, duhen dhënë subvencione të drejtpërdrejta, të tilla si ato të transportit, ushqimi në mensat e shkollës dhe të tjera subvensionime shtesë për familjet e varfra (Rong dhe Shi, 2001:123).


6. Pamundësia e shtresës së varfër për të marrë arsimin e lartë


Një problem madhor në vendin tonë është mungesa e vazhdimit të studimeve të larta nga nxënës në vështirësi ekonomike, pra nga shtresa e varfër e vendit. Këto student në vendin tonë nuk janë të përjashtuar nga taksat e shkollës, nuk i marrin librat falas dhe jo më të jenë të bursuar. Studentët që marrin një bursë janë ato që njërin prej prindërve e kanë të vdekur ose të dy prindërit. Mirëpo studentët në vështirësi të forta ekonomike marrin një prej dy vendimeve:


1. Të fillojnë një punë dhe studimet njëkohësisht


2. Të fillojnë punë dhe të lënë studimet


Ndodh që edhe ato që kanë ndërmarrë vendimin e parë të shohin si më të favorshëm vendimin e dytë. Pse pikërisht duhen bursuar studentët me vështirësi ekonomike?


Këto student janë pjesë e shtresës së varfër dhe më shumë se shtresa e varfër asnjë shtresë tjetër nuk e ka të nevojshme të ketë rritjen ekonomike, duke mos vazhduar në mënyrë cilësore studimet e lartë pengohet rritja ekonomike e kësaj shtrese.


Marrëdhënia pozitive dhe e ndërsjellët e të ardhurave me arsimimin nënkupton një marrëdhënie që jo vetëm rritja e nivelit të arsimit të lartë ndikon në rritjen e të ardhurave, por edhe rritja e të ardhurave ndikon në rritjen e nivelit arsimor.


Një arsye për këtë mund të jetë se të ardhurat e larta çojnë në më shumë kursime dhe investime që rrisin mundësitë për arsimim. Gjithashtu, të ardhurat e larta mund të çojë në përmirësimin e objekteve arsimore, objektet e kujdesit shëndetësor dhe pajisje të tjera lokale që rrisin numrin e vendeve të reja të punës. Rezultati është mbështetur nga studimi i Gyimah-Brempong(2006), i cili tregon se të gjitha nivelet e edukimit për zhvillimin e kapitalit njerëzor, duke përfshirë arsimin e lartë për zhvillimin e kapitalit njerëzor, janë statistikisht të rëndësishme dhe kanë një efekt pozitiv në normën e rritjes së të ardhurave për frymë në qarqet afrikane. Rezultatet më tej tregojnë se rritja e popullsisë ka një marrëdhënie negative me rritjen e nivelit arsimor. Kjo është një prirje e zakonshme, e cila tregon se njerëz të arsimit të lartë janë më kontrollues të madhësisë së familjes.


Mungesa e mundësive që një student me të ardhura të ulta të mund të arsimohet sjell për pasojë thellimin e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve, shkolla për të varfrit bëhet një sfidë deri diku e pakapërcyeshme, ndërsa për fëmijët që vijnë nga familje të pasura është një mundësi më shumë për të rritur pasurinë e tyre ose për ta ruajtur atë.


Pra të varfrit varfërohen më shumë dhe të pasurit pasurohen më shumë.


Atëherë si mundet arsimi i lartë të mundësojë punësimin? Duke punësuar më shumë të pasur apo më shumë të varfër?


Ndërsa themi për një vend që ai karakterizohet nga papunësia atëherë apriori mendojmë që karakterizohet nga individ të papunë dhe të varfër dhe jo të papunë dhe të pasur


Ka një numër problemesh në zhvillimin e indikatorëve të performancës së lartë të arsimit. Një problem i tillë është se treguesit e performancës kanë tendencë për të bërë matjet e aktiviteteve në vend të matjes së vërtetë të cilësisë së shërbimit arsimor të nxënësve. Këta tregues të performancës mund të ketë të bëjnë me ofrimin e arsimit të lartë, por ata me siguri nuk arrijnë të masin cilësinë e arsimit të ofruar në asnjë mënyrë gjithëpërfshirëse (Berg, 2005).


7. Lidhja mes arsimimit, varfërisë dhe terrorizmit 


Në qoftë se ka një lidhje midis nivelit të të ardhurave, arsimit dhe pjesëmarrjes në veprimtari terroriste, atëherë ajo lidhje është ose shumë e dobët ose në drejtim të kundërt të asaj që në mënyrë intuitive mund të pritet. Pasi nuk ka asnjë arsye për të besuar se me rritjen e viteve të shkollimit apo me ngritjen e nivelit të të ardhurave të individëve, apo me modifikimin e përmbajtjes arsimore dhe me monitorimin (ose të paktën me kufizimin) e ndonjë të ardhure shtesë do të ulet trendi drejt terrorizmit, ose do të ulet niveli i  terrorit. Rëndësia e përdorimit të arsimit për të luftuar terrorin nuk duhet lënë në hije, në dritën e këtyre të dhënave zhgënjyese, të cilat tregojnë se me rritjen e regjistrimeve në shkollat e larta dhe me arritjen e gradave të lartë në vetvete nuk do të zvogëlohet probabiliteti i pjesëmarrjes në veprimtari terroriste dhe ndoshta edhe do të rritet kjo pjesëmarrja.

Rritja ekonomike kërkon një rritje të produktivitetit për punëtor me kalimin e kohës. Kjo arrihet përmes risive të teknikave të prodhimit dhe produkteve, rritja e kapaciteteve për të aplikuar ato ekzistueset dhe teknologjitë e reja dhe si i tillë të kontribuojë në rritjen e produktivitetit total të faktorit. Ndryshimet në teknologjitë e prodhimit, si dhe në strukturën e ekonomisë paraqesin sfidat dhe mundësitë të cilat kërkojnë një nivel më të lartë të njohurive dhe aftësive të fuqisë punëtore. Arsimi i lartë luan një rol kyç në këtë proces, sidomos në krijimin dhe aplikimin e njohurive të reja dhe teknikave që rezultojnë në rritjen e produktivitetit. 

Edhe në ekonomitë e zhvilluara, rritja e produktivitetit nënkupton zbatimin më të mirë të metodave të reja të prodhimit me anë të inovacionit, blerjes ose imitimit të teknologjive ekzistuese. Për këtë arsye, vendet me të ardhura të ulëta duhet vazhdimisht të përpiqen për të mbajtur dhe lidhur vendet me teknologji më të avancuar ose duke u përpjekur për të përmirësuar zbatimin e teknologjive të huaja. 

Fuqia punëtore në këto vende duhet të marri nivelin e nevojshme të edukimit  që do të sigurojë ata me aftësinë për të përdorur teknologji ekzistuese apo risi në mënyrë që të bëhet konkurruese në tregjet botërore, dhe kështu për të arritur zhvillimin në vendet e zhvilluara. 


Prandaj, në të dy vendet si ato të zhvilluara dhe ato në zhvillim, ka nevojë për rritjen e burimeve financiare për arsim dhe rritjen e rolit të sektorit publik. Motivimi qëndron në faktin se shpenzimet publike për arsimin janë jetike për rritjen e qëndrueshme ekonomike.


Gjithashtu, në vitet e fundit, si universitetet publike, universitetet private janë duke luajtur një vital në sistemin arsimor të vendit dhe institucione të tilla kanë revitalizuar sistemin e arsimit të lartë për shkak të rëndësisë që ofrojnë me anë të cilësisë së diplomuarit dhe programeve të ofruara. 

Rezultatet në këtë punim tregojnë efektin pozitiv në rritjen ekonomike (GDP për kokë banori) të shpenzimeve publike për arsimin, përqindja e të diplomuarve me arsim të lartë dhe numri i studiuesve.
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ANEKS 1 - Pyetësori me studentët


Të flasësh në lidhje me ndikimin e arsimit të lartë në ekonomi, lind nevoja edhe të njihesh me mënyrën sesi studentët e shohin rëndësinë e arsimit të lartë kundrejt kontributit që ky i fundit do të japë në punën e tyre të ardhshme. 


Duke u ndalur njëkohësisht edhe në këndvështrimin sesi drejtuesit e bizneseve e shohin dhe e vlerësojnë kontributin e arsimit të lartë në zhvillimin e biznesit.


Për të arritur në krijimin e ideve në lidhje me këto dy këndvështrime janë hartuar dhe plotësuar pyetësorët nga studentë të cilët kanë përfunduar studimet e larta në fakultetin e ekonomisë, por nuk janë diplomuar, dhe nga studentë të cilët jane ne proçes e sipër mësimor. Po ashtu pyetësorë janë hartuar dhe plotësuar edhe nga drejtues të bizneseve për tu njohur edhe më mirë me mendimet dhe mënyrën sesi ata e shohin tregun e punës përballë ndikimit që ka në këtë treg arsimi i lartë.


Pyetësorët janë zhvilluar dhe hartuar në mënyrë të tillë që jo vetëm të merret një mendim në lidhje me rëndësinë që studentët dhe drejtuesit e bizneseve shohin tek arsimi i lartë, por edhe me problematikat që ato mund të nxjerrin në pah përmes pyetjeve të hapura, gjysëm të struktuara dhe të strukturuara.


Ajo që u vu re pik së pari nga analiza e rezultateve ishte gadishmëria dhe serioziteti që të dy palët, si studentët edhe drejtuesit e bizneseve, shfaqën rreth përfshirjes së tyre jo vetëm në plotësimin teknik të pyetësorit, por edhe në dhënien e mendimeve dhe ideve më të gjera sesa ato që përfshiheshin në pyetesor.


Ky pyetësor lipset të plotësohet nga persona që nuk kanë mbaruar fakultetin ekonomik dhe janë ose jo në kushte pune në këtë profil


Seksi:   Mashkull                     Femër


Qyteti i Lindjes: 


Në cilin vit të studimeve jeni:

1. Dega që vazhdoni:


a. Financë


b. Biznes


c. Ekonomiks


d. Informatikë ekonomike


2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?


a. Po


b. Jo


3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?


4. A mendoni se studimet në universitet do ju ndihmojnë për të bërë punën tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 në 10.


5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?


6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që do e mbani mend më mirë nga fakulteti?


a. Ai që shpjegonte me shembuj konkret


b. Ai që zgjidhte më shumë ushtrime


c. Ai që ngelte më shumë student


d. Ai që kalonte më shumë student


e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)


7ç. Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete, për shembull keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat kontabël, programet etj?(kjo pyetje është për student të vitit të dytë ose të tretë)


a. Po


b. Jo


c. Nuk mbaj mend


d. Po, por privatisht, pra jo në fakultet


7çç. Për student të vitit të parë pyetja do ishte?


Në cilën lëndë mendoni se shembujt duhet të jenë më shumë praktik?


8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit? (në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)


a. Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më praktik


b. Shpjegimin e ushtrimeve


c. Të bëhet më shumë praktikë në firma të ndryshme


d. Tekstet mësimore, duhet të jenë më të kuptueshëm


e. Tezat e provimit duhet të shoqerohen me një celës përgjigjesh në fund të provimit, pasi jemi të paqartë se ku kemi gabuar


9. Jeni përballë një vendimi:


Vendimi i parë: 

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher"


Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"


Cilin nga vendimet do të merrnit?


a. Të parin


b. Të dytin

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 


a. Pjesë e dëshirës suaj


b. Pjesë e dëshirës së prindërve


c. Nuk e dëshiroja, por bëra një llogaritje të tipit:"Me ekonomik do gjej gjithnjë punë"


d. Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk fitova dot pikët për fakultetin tjetër që ëndërroja


e. Kam qenë konfuz/e në lidhje me zgjedhjen që bëra


11. Nëse do ktheheshit edhe një herë në momentin që morrët vendimin për të qendë student të fakultetit të ekonomisë do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?


a. Po, padiskutim që jam bërë pishman, nuk do e zgjidhja si fakultet


b. Po, padiskutim që më ka zhgënjyer, por do isha e detyruar ta zgjedh sërisht se nuk e di se cfarë pune tjetër mund të bëja


c. Jo, nuk i kam rënë pishman


d. Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje


e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)


12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në punë?"


a. Po, shpesh


b. Po, rrallë


c. Jo


d. Nuk e mbaj mend


13. Me një notë nga 1 në 10 (ku nota 1-tregon frikën më të ulët dhe 10- frikën më të lartë) sa është niveli i frikës që keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni tamam punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?


ANEKS 2-Pyetësori me student që kanë përfunduar studimet pranë FET


Seksi:   Mashkull                     Femër


Qyteti i Lindjes: 


Vitet e përvojës në punë:


1. Dega që keni mbaruar:


a. Financë


b. Biznes


c. Ekonomiks


d. Informatikë ekonomike


2. Jeni diplomuar?


a. Po


b. Jo


3. Profili i punës që ju bëni


4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 në 10.


5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?


6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e mbani mend më mirë nga fakulteti?


a. Ai që shpjegonte me shembuj konkret


b. Ai që zgjidhte më shumë ushtrime


c. Ai që ngelte më shumë student


d. Ai që kalonte më shumë student


e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)


7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete, për shembull të keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat kontabël, programet etj?


a. Po


b. Jo


c. Nuk mbaj mend


d.Po, por privatisht, pra jo në fakultet


8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)


a. Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më praktik


b. Shpjegimin e ushtrimeve


c. Të bëhet më shumë praktikë në firma të ndryshme


d. Tekstet mësimore, duhet të jenë më të kuptueshëm


e. Tezat e provimit duhet të shoqerohen me një celës përgjigjesh në fund të provimit, pasi jemi të paqartë se ku kemi gabuar


9. Jeni përballë një vendimi:


Vendimi i parë:

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher"


Vendimi i dytë:

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"


Cilin nga vendimet do të merrnit?


a. Të parin


b. Të dytin


10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 


a. Pjesë e dëshirës suaj


b. Pjesë e dëshirës së prindërve


c. Nuk e dëshiroja, por bëra një llogaritje të tipit:"Me ekonomik do gjej gjithnjë punë"


d. Nuk e dëshiroja, por kjo më doli, nuk fitova dot pikët për fakultetin tjetër që ëndërroja


e. Kam qenë konfuz/e në lidhje me zgjedhjen që bëra


11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?


a. Po, padiskutim që jam bërë pishman, nuk do e zgjidhja si fakultet


b. Po, padiskutim që më ka zhgënjyer, por do isha e detyruar ta zgjedh sërisht se nuk e di se cfarë pune tjetër mund të bëja


c. Jo, nuk i kam rënë pishman


d. Nuk di sesi ti përgjigjem kësaj pyetje


e. Një përgjigje më ndryshe(ju lutem specifikojeni atë)


12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 10, sa arrin fakulteti ekonomik ti përgatisë studentët për punën në realitet?


ANEKS 3 Pyetësor i plotësuar nga drejtues të kompanive të ndryshme


1. Jeni kompani 


a. prodhuese 


b. tregtuese


2. Jeni kompani


a.e madhe


b. e vogël


c. e mesme


3. Shumica e të punësuarëve në kompaninë tuaj 


a. kanë mbaruar studimet e larta


b. nuk kanë mbaruar studimet e larta


c. janë në proçes e sipër


4. Besoni më shumë tek individët


a. që kanë mbaruar studimet e larta brenda  vendit


b. që kanë mbaruar studimet e larta jashtë  vendit 


c. nuk bëjmë dallim 


5. Besoni më shumë tek individët që kanë mbaruar studimet e larta


a. në fakultete private 


b. publike


6. Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar


a. Studimet e larta me rezultate shumë të larta 


b. Me rezultate të ulta


c. Rezultatet nuk kanë rëndësi, por eksperienca dhe praktika duhet të jetë e profilit që të na përshtatet


d. Një përgjigje më ndryshe


7. Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?


a. Ju vjen ndërmend si fillim ndonjë i afërm


b. Ju vjen ndërmend ndonjë punonjës brenda kompanisë të cilit mund ti ngarkoni një punë të dytë


c. Kontaktoni me ndonjë gazetë dhe i thoni që të botoj një njoftim për vend vakant pune


d. I ndërmarr të gjitha të mësipërmet sipas rastit


8. Shumica e të punësuarëve janë


a.  të rrethit familjar


b. shoqëror


c. asnjë nga dy të mësipërmit


d. nga të dy të mësipërmit


9. Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate të larta nga universiteti?


a. Vështirë të konceptojnë se në një punë të gjithë punonjësit janë njësoj, pra duhen trajnuar njësoj, qofshin me rezultate të larta shkollore, qofshin me të ulta.


b. Kërkojnë paga të larta vetëm sepse kanë rezultate të larta, jo sepse duhet të performojnë mirë në punë.


c. Kanë vëshitrësi bashkëpunimi me individ të cilët ato i vlerësojnë si me status më të ulët se të tyrin.


d. Kanë vështirësi të bëjnë kompromise me kushtet e punës


e. të gjitha arsyet e mësipërme


10. Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të cilët kanë mbaruar me rezultate të larta shkollore?


a. Po


b. Jo


c. Varet nga profili i punës, për punën e financierit, e cila ngjan si një punë më e standartizuar duket se të përfunduarit e studimeve me rezultate sa më të larta e bëjnë punën shumë më mirë se ato me rezultate të ulta.


1. Rezultatet e pyetësorit


1.1 Si janë përgjigjur studentët që nuk kanë përfunduar ende studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë.


1. Dega që vazhdoni




Graf 1. Dega që keni mbaruar
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Nga grafiku 2 shohim se shumica e studentëve i përkasin degëvë që kanë më së shumti orientim ekonomik dhe një pakicë kanë qenë studentët e degës Informatikë Ekonomike.

2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?




Graf 2. Keni përsëritur ndonjëherë vitin?


PoJo




Fakti që shumica e studentëve nuk kanë përsëritur vitin dëshmon se ky pyetësor është plotësuar nga student, të cilët nuk janë të prirur të jenë  të frustruar.


3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?




Graf 3. Nëse jeni në punë, cfarë pune bëni?
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Pra shumica e studentëve punojnë part time ose full time në call center, punë e cila jep trajnim, por jo trajnim të fushës së ekonomisë.


4. A mendoni se studimet në universitet do ju ndihmojnë për të bërë punën tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 në 10.




Graf 4. A mendoni se studimet në universitet do ju 


ndihmojnë për të bërë punën tuaj në praktikë?


Nota nga 1 deri ne 5
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Gjysma e studentëve e kanë vlrësuar me nota të ulta nga 1 në 5dhe gjysma me notë  mesatare, nga 6 në 8. Duke vërtetuar se paçka se nuk kanë mbaruar studimet apo nuk kanë filluar punë sërisht e ndjejnë se fakuteti nuk i përgatit për praktikën në terren.


5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?




Graf 5. Cila nga lëndët që keni bërë në 


fakultet ju është dukur që ka më 


shumë lidhje me praktikën?
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Pra shumica kanë zgjedhur se lëndë të financës si Kontabiliteti, Bazat e Financës, Drejtim Finanaciar, Paraja dhe Banka, Teknikë Bankare etj janë lëndë që sjellin më shumë lidhje midis teorisë dhe praktikës së punës.

6. Cili është tipi (pa emra konkret) i profesorit që do e mbani mend më mirë nga fakulteti?




Graf 6. Cili është tipi (pa emra konkret) i 


profesorit që e mbani mend më mirë nga 


fakulteti?
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Pra shumica e studentëve kanë zgjedhur se ai pedagog që shpjegonte me shembuj konkret mbahet më shumë mend prej tyre, duke vërtetuar kështu që ekziston një nevojë e madhe për praktikë.


Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete, për shembull keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat kontabël, programet etj?(kësaj pyetje i kanë dhënë përgjigje studentët e vitit të dytë dhe të tretë)




Graf 7. Keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete?


PoJoNuk mbaj mendPo, por privatisht, pra jo në fakultet




Shumica kanë treguar se nuk kanë parë bilance dhe pasqyra reale, duke dëshmuar mungesën më elementare të praktikës.


8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë)




Graf 8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka 


në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit?


Nivelin e mësimdhënies, duhet të jetë më


praktik


Shpjegimin e ushtrimeve


Të bëhet më shumë praktikë në firma të


ndryshme


Tekstet mësimore, duhet të jenë më të


kuptueshëm


Tezat e provimit duhet të shoqerohen me një


celës përgjigjesh në fund të provimit, pasi


jemi të paqartë se ku kemi gabuar




Pra shumica e studentëve që nuk kanë mbaruar studimet ekonomike zgjedhin se duhet të ketë më shumë praktikë, një pjesë e mirë zgjedhin se ushtrimet duhet të kenë një çelës përgjigjesh, duke vërtetuar kështu për mosbesim tek vetja në lidhej me mënyrën e zgjidhjes së ushtrimeve.

9. Jeni përballë një vendimi:


Vendimi i parë: 

"Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher"


Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj"


Cilin nga vendimet do të merrnit?


Cilin nga vendimet do të merrnit?




Graf 9. Cilin nga vendimet do të merrnit?
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Në lidhje me këtë çështje është shumë problematik fakti sesa të fokusuar janë studentët në marrjen e një diplome, pasi shumë prej tyre kanë zgjedhur vendimin e parë: Të diplomohen edhe pse nuk dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher.


Ndërsa shumica kanë zgjedhur vendimin e dytë, duke treguar më shumë interes drejt praktikës se sa dret kartonit të diplomës.

10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 




10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 
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Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studentëve e kanë zgjedhur fakultetin e ekonomisë si pjesë të dëshirës së tyre.


11. Nëse do ktheheshit edhe një herë në momentin që morrët vendimin për të qendë student të fakultetit të ekonomisë do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?


Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studemtëve nuk ndihen keq që zgjodhën fakultetin e ekonomisë, duke vërtetuar një dëshirë të tyre për të qenë "student cilësor".



Graf 11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e 


ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që 


zgjodhët fakultetin ekonomik)?
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12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në punë?"




12. Keni dëgjuar nga student që janë më të rritur se ju apo që kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në punë?"


Po, shpeshPo, rrallëJoNuk e mbaj mend




Fakti që shumica e studentëve kanë dëgjuar nga student që janë më të rritur se ato apo që kanë mbaruar studimet shprehjen e tipit: "Asgjë nga ato që bëni në shkollë nuk do ju hyjë në punë?" r që vërteton faktin që pse studentët janë të bindur që nuk do ketë lidhje me praktikën ato që ato mësojnë në fakultet.


13. Me një notë nga 1 në 10( ku nota 1-tregon frikën më të ulët dhe 10- frikën më të lartë) sa është niveli i frikës që keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni tamam punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?




13. Me një notë nga 1 në 10( ku nota 1-tregon frikën më të ulët dhe 10-frikën më të lartë) sa është niveli i frikës që keni se mos ndoshta nuk do arrini dot të bëni tamam punën e ekonomistit/es, manaxherit/es, marketingut?


me note nga 1 deri ne 5me note 6 deri ne 8Mbi noten 8




Shumica e kanë vlerësuar një frikë të tillë me një notë të ulët nga 1 në 5. Nuk kanë qenë të pakët edhe ato që i kanë vënë një notë mesatare, nga 6 në 8.


4.1.1. Si janë përgjigjur studentët që kanë përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Ekonomisë.




Graf 1.Vitet e përvojës në punë
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Pra shumica e personave që kanë plotësuar këtë pyetësor janë me eksperiencë në punë, duke e bërë këtë pyetësor të ketë vlera në interpretim të përgjigjeve.




Graf 2. Dega që keni mbaruar
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Nga grafiku 2 shohim se shumica e studentëve i përkasin degëvë që kanë më së shumti orientim ekonomik dhe një pakicë kanë qenë studentët e degës Informatikë Ekonomike.

3. Profili i punës që ju bëni




Graf 3. Profili i punës që ju bëni
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Pra shumica e personave që kanë mbaruar studimet ekonomike janë të punësuar në profile pune ekonomike, çka vërteton një përputhje midis përgatitjes akademike të individëve dhe punës së bërë prej tyre.


4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën tuaj në praktikë? Ju lutem jepeni këtë përgjigje duke e vlerësuar me një notë nga 1 në 10.




Graf 4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën tuaj në praktikë? 
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Shumica e ka vlerësuar me një notë mesatare, nga 5-7, faktin sesa studimet ekonomike i kanë ndihmuar në praktikë në punën që bëjnë.


5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?




Graf 5. Cila nga lëndët që keni bërë në fakultet ju është dukur që ka më shumë lidhje me praktikën?


lendet e fushes se financeslendet e fushes se manaxhimitlendet e fushes se marketingutAsnje




Pra shumica kanë zgjedhur se lëndë të financës si Kontabiliteti, Bazat e Financës, Drejtim Finanaciar, Paraja dhe Banka, Teknikë Bankare etj janë lëndë që sjellin më shumë lidhje midis teorisë dhe praktikës së punës.

6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e mbani mend më mirë nga fakulteti?




Graf 6. Cili është tipi(pa emra konkret) i profesorit që e 


mbani mend më mirë nga fakulteti?
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Pra shumica e studentëve kanë zgjedhur se ai pedagog që shpjegonte me shembuj konkret mbahet më shumë mend prej tyre, duke vërtetuar kështu që ekziston një nevojë e madhe për praktikë.

7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete? Për shembull të keni marrë në studim një firmë konkrete dhe jo hipotetike dhe të keni studjuar sesi bëhen pasqyrat financiare të saj, librat kontabël, programet etj?




Graf 7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance 


dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete?
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Pra shumica kanë pranuar se nuk kanë parë bilance dhe pasqyra financiare të kompanive të ndryshme gjatë kohës që ishin student, duke vërtetuar akoma më shumë për një mungesë të mirëfilltë të praktikës.

8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e ekonomisë cfarë do të ndryshonit?(në këtë pyetje mund të qarkoni më shumë se një alternativë).


Pra shumica  e studentëve që kanë mbaruar studimet ekonomike zgjedhin se duhet të ketë më shumë praktikë, një pjesë e mirë zgjedhin se ushtrimet duhet të kenë një çelës përgjigjesh, duke vërtetuar kështu për mosbesim tek vetja në lidhej me mënyrën e zgjidhjes së ushtrimeve.




Graf 8. Nëse do kishit në dorë të ndryshonit dicka në fakultetin e 


ekonomisë cfarë do të 


ndryshonit?
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9. Jeni përballë një vendimi:


Vendimi i parë: "Të diplomoheni, por të mos dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher".


Vendimi i dytë: 

"Të mos diplomoheni, por të jeni njohës shumë i mirë në praktikë i profesionit tuaj".


Cilin nga vendimet do të merrnit?




Graf 9. Cilin nga vendimet do të merrnit?
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Në lidhje me këtë çështje është shumë problematik fakti sesa të fokusuar janë studentët në marrjen e një diplome, pasi shumë prej tyre kanë zgjedhur vendimin e parë: Të diplomohen edhe pse nuk dini asgjë nga praktika e punës si ekonomist apo si manaxher.


Ndërsa shumica kanë zgjedhur vendimin e dytë, duke treguar më shumë interes drejt praktikës se sa dret kartonit të diplomës.


10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 




10. Zgjedhja e fakultetit ekonomik ishte 
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Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studentëve e kanë zgjedhur fakultetin e ekonomisë si pjesë të dëshirës së tyre.


11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman që zgjodhët fakultetin ekonomik)?




Graf 11. Nëse do ktheheshit vite më parë, do e 


ndryshonit vendimin tuaj (pra jeni bërë pishman 
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Është shumë i rëndësishëm fakti që shumica e studemtëve nuk janë zhgënjyer nga ajo që prisnin nga studimet ekonomike.


12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 10, sa arrin fakulteti ekonomik ti përgatisë studentët për punën në realitet?




Graf 12. Me një notë vlerësuese nga 1 deri në 
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Shumica e kanë vlerësuar me notë mesatare faktin se sa arrin fakulteti ekonomik ti përgatisë studentët për punën në realitet, duke dëshmuar edhe njëherë nevojën emergjentepër zhvillim të praktikës.


1.10.3 Si janë përgjigjur bizneset


1. Jeni kompani prodhuese apo tregtuese?




Jeni kompani prodhuese apo tregtuese?


prodhuesetregtare




Pra shumica e kompanive të intervistuara ishin kompani tregtare duke treguar kështu për nevojën e tyre në lidhje me më shumë staf të kualifikuar sesa të specializuar.


2. Jeni kompani




Jeni kompani


e madhe e vogële mesme




Shumica e kompanive ishin të vogëla duke treguar kështu edhe faktin se pse një pjesë e madhe e tyre priren drejt lidhjeve familjare për të punësuar stafin e tyre(është shpjeguar më poshtë kjo situatë).


3. Shumica e të punësuarëve në kompaninë tuaj kanë mbaruar studimet e larta?




Shumica e të punësuarëve në kompaninë tuaj kanë mbaruar studimet e larta?


PoJoJanë në proces e sipër




Fakti që shumica e të punësuarëve në privat ka rezultuar që janë në proçes e sipër të studimeve universitare kjo tregon dy fakte:


a. Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e arsimit të lartë si nga ana e punëmarrësit edhe nga ana e punëdhënësit


b. Frika e humbjes së vendit të punës në mungesë të diplomimit të tyre.


Fakti i parë është i "shendetshëm' dhe domethënës në lidhje me arsimin e lartë dhe zhvillimin ekonomik njëkohëisht.


Ndërsa fakti i dytë manipulon gabimisht statistikat, pasi duke treguar për një rritje të të diplomuarëve çdo vit kemi idenë sikur do shfaqet fakti i parë dhe interpretohet pozitivisht, kur në fakt rritja është artificiale, pasi këto të diplomuar nuk arrijnë dot ta shohin arsimimin e lartë si një mundësi zhvillimi, por si mundësi shpëtimi, duke synuar thjesht të marrin një diplomë, këto krijuan shtresën e klientelizmit në fakultetet private.

4. Besoni më shumë tek individët




4. Besoni më shumë tek individët
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Pra shumica e kompanive nuk bënin dallim midis atyre që kishin përfunduar studimet e larta brenda vendit me ato jashtë vendit, por gati 1/4 besonin tek ato që i kishin përfunduar brenda vendit dhe 1/4 tek ato që i kishin përfunduar jashtë vendit. 


5. Besoni më shumë tek individët që kanë mbaruar studimet e larta




Besoni më shumë tek individët që kanë mbaruar studimet e larta


në fakultete private publikenuk ka dallim




Shumica kanë zgjedhur se më të "preferuar" kanë studentët që kanë mbaruar studimet e larta në fakultete publike, duke treguar kështu një mosbesim ndaj mënyrës së marrjes së notave në fakultete private. Madje shumë prej tyre shpreheshin se nëse në fakultete publike është vështirë të marrësh provimin, në ato shtetërore e marrin të gjithë dhe nota të mira madje duke i konfonduar për të bërë dallimin në mes studentëve të mirëve dhe atyre jo të mirë.


6. Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar




Besoni më shumë tek individët që kanë përfunduar
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Shumica e kompanive shohin si me interes në punësim individët me eksperiencë dhe praktikë në profilin që atyre i përshtatet, duke i dhënë pak rëndësi rezultateve akademike të tyre.


7. Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?




Kur ju nevojitet të punësoni dikë, si veproni?


Ju vjen ndërmend si fillim


ndonjë i afërm


Ju vjen ndërmend ndonjë


punonjës brenda


kompanisë të cilit mund ti


ngarkoni një punë të dytë


Kontaktoni me ndonjë


gazetë dhe i thoni që të


botoj një njoftim për vend


vakant pune


I ndërmarr të gjitha të


mësipërmet sipas rastit




Shumica punëson ose tenton të punësoj ndonjë të afërm, kjo shpjegohet edhe nga fakti që shumica e kompanive të intervistuara nuk kanë buxhet dhe organizim për të bërë rekrutime profesionale. 


Një pjesë e mirë, gati më shumë se 25% kanë zgjedhur se do kontaktonin me ndonjë gazetë dhe do botonin një njoftim për vend vakant pune.


Pak prej kompanive do i ndërmerrnin të gjitha të mësipërmet sipas rastit.


8. Shumica e të punësuarëve janë




Shumica e të punësuarëve janë


të rrethit familjarshoqërorasnjë nga dy të mësipërmitnga të dy të mësipërmit




Shumica kanë pranuar se punonjësit janë pjesë e rrethit familjar dhe atij shoqëror, duke pranuar kështu për një mungesë të seriozitetit të proçesit të rekrutimit, veçanërisht në kompanitë e vogla dhe ato tregtare siç janë kompanitë që janë intervistuar.


9. Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate të larta nga universiteti?




Cila është problematika me punonjësit që vijnë me rezultate 


të larta nga universiteti?


Vështirë të konceptojnë se në një


punë të gjithë punonjësit janë


njësoj, pra duhen trajnuar njësoj,


qofshin me rezultate të larta


shkollore, qofshin me të ulta.


Kërkojnë paga të larta vetëm sepse


kanë rezultate të larta, jo sepse


duhet të performojnë mirë në punë.


Kanë vështirësi bashkëpunimi me


individ të cilët ato i vlerësojnë si me


status më të ulët se të tyrin.


Kanë vështirësi të bëjnë


kompromise me kushtet e punës


Të gjitha arsyet e mësipërme




Shumica e kompanive i kanë zgjedhur të gjitha arsyet e mësipërme duke vërtetuar kështu një hipotezë të rëndësishme nga pikpamja sociale, atë të "diskriminimit" të studentëve me rezultate të larta. Duket se shoqëria jonë herë pas here i sheh këta individ (studentët me rezultate të larta) si individ jo praktik, jo të shkathët. 

10. Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të cilët kanë mbaruar me rezultate të larta shkollore?




Arsyet e mësipërme ju kanë frikësuar për të punësuar individ të 


cilët kanë mbaruar me rezultate të larta shkollore?


Po


Jo


Varet nga profili i punës, për punën


e financierit, e cila ngjan si një punë


më e standartizuar duket se të


përfunduarit e studimeve me


rezultate sa më të larta e bëjnë


punën shumë më mirë se ato me


rezultate të ulta.




Shumica treguan se paçka paragjykimit në lidhje me notat e larta të një studenti, punësimi i tyre varej nga profili i punës, pasi duke marrë si shembull punën e financierit, e cila ngjan si një punë më e standartizuar duket se të përfunduarit e studimeve me rezultate sa më të larta sjell për pasojë bërjen e kësaj pune shumë më mirë se bërja e saj në kushtet e rezultateve të ulta akademike.

Aneks 2

Testet statikore të kryera për të treguar pranueshmërinë dhe besueshmërinë e modelit.
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Series: Residuals


Sample 1997 2013


Observations 17


Mean       2.94e-16


Median   1.11e-16


Maximum  0.035641


Minimum -0.040054


Std. Dev.   0.016780


Skewness  -0.338926


Kurtosis   3.868982


Jarque-Bera 0.860350


Probability 0.650395




		Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		F-statistic

		0.815451

		    Prob. F(2,10)

		0.4698



		ObsçR-squared

		2.383765

		    Prob. Chi-Square(2)

		0.3036



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Test Equation:

		

		

		



		Dependent Variable: RESID

		

		



		Method: Least Squares

		

		



		Date: 05/30/15   Time: 17:53

		

		



		Sample: 1997 2013

		

		



		Included observations: 17

		

		



		Presample missing value lagged residuals set to zero.



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Variable

		Coefficient

		Std. Error

		t-Statistic

		Prob.  



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		C

		0.015326

		0.405444

		0.037800

		0.9706



		DLOG(SHA)

		0.003413

		0.005948

		0.573883

		0.5787



		DLOG(SE)

		0.013140

		0.071009

		0.185045

		0.8569



		DLOG(PUN)

		-0.004145

		0.103187

		-0.040167

		0.9688



		DUM

		0.001432

		0.023138

		0.061875

		0.9519



		RESID(-1)

		0.249987

		0.308312

		0.810826

		0.4363



		RESID(-2)

		-0.433688

		0.384260

		-1.128630

		0.2854



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		R-squared

		0.140221

		Mean dependent var

		2.94E-16



		Adjusted R-squared

		-0.375646

		S.D. dependent var

		0.016780



		S.E. of regression

		0.019681

		Akaike info criterion

		-4.725377



		Sum squared resid

		0.003874

		Schwarz criterion

		-4.382289



		Log likelihood

		47.16570

		Hannan-Quinn criter.

		-4.691273



		F-statistic

		0.271817

		Durbin-Watson stat

		2.014279



		Prob(F-statistic)

		0.937782

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		F-statistic

		1.245329

		    Prob. F(4,12)

		0.3437



		ObsçR-squared

		4.986797

		    Prob. Chi-Square(4)

		0.2887



		Scaled explained SS

		3.564380

		    Prob. Chi-Square(4)

		0.4682



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Test Equation:

		

		

		



		Dependent Variable: RESID^2

		

		



		Method: Least Squares

		

		



		Date: 05/30/15   Time: 17:53

		

		



		Sample: 1997 2013

		

		



		Included observations: 17

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Variable

		Coefficient

		Std. Error

		t-Statistic

		Prob.  



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		C

		-0.019027

		0.009244

		-2.058257

		0.0620



		DLOG(SHA)

		8.98E-05

		0.000121

		0.743818

		0.4713



		DLOG(SE)

		0.001394

		0.001536

		0.907720

		0.3819



		DLOG(PUN)

		0.004899

		0.002353

		2.082320

		0.0594



		DUM

		-0.000575

		0.000526

		-1.092671

		0.2960



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		R-squared

		0.293341

		    Mean dependent var

		0.000265



		Adjusted R-squared

		0.057788

		    S.D. dependent var

		0.000463



		S.E. of regression

		0.000449

		    Akaike info criterion

		-12.33854



		Sum squared resid

		2.42E-06

		    Schwarz criterion

		-12.09348



		Log likelihood

		109.8776

		    Hannan-Quinn criter.

		-12.31418



		F-statistic

		1.245329

		    Durbin-Watson stat

		2.290701



		Prob(F-statistic)

		0.343697
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Graf 4. A mendoni se studimet në universitet ju kanë ndihmuar për të bërë punën tuaj në praktikë?
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Graf 2. Dega që keni mbaruar
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Graf 7. Kur keni qenë student, keni parë dhe studjuar bilance dhe pasqyra të tjera financiare reale të firmave konkrete?
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