
VENDIM 
Nr.418, datë 11.7.2007 

 
PËR KRIJIMIN E INSTITUTIT TË KURRIKULAVE E TË TRAJNIMIT DHE SHKRIRJEN 

E INSTITUTIT TË KURRIKULAVE E TË STANDARDEVE DHE TË QENDRËS SË 
TRAJNIMIT E KUALIFIKIMIT PËR ARSIMIN 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 63 të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 “Për 

sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar, dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për 
organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Krijimin e Institutit të Kurrikulave dhe Trajnimit (IKT) si institucion në varësi të Ministrit 

të Arsimit dhe Shkencës dhe shkrirjen e Institutit të Kurrikulave dhe Standardeve (IKS) e të Qendrës 
së Trajnimit dhe të Kualifikimit për Arsimin (QTKA). 

2. Misioni i IKT-së është të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar 
shqiptar. 

3. IKT-ja ushtron funksion teknik, profesional, mbështetës dhe rekomandues për politikat 
arsimore. 

4. IKT-ja ka për detyrë: 
a) Të kryejë studime e shërbime në fushën e arsimit parauniversitar; 
b) Të kontribuojë në hartimin e politikave arsimore në fushën e arsimit parauniversitar dhe në 

hartimin e strategjive për zbatimin e këtyre politikave; 
c) Të hartojë standardet e programet lëndore, si dhe përbërës të tjerë të kurrikulave, 

mbështetur në konceptet e praktikat e reja pedagogjike; 
ç) Të ndjekë zhvillimin e teknologjive arsimore dhe të ndërmarrë nisma, si dhe të mbështesë 

zbatimin dhe përmirësimin e tyre; 
d) Të ndjekë, në vazhdimësi, nevojat profesionale të mësuesve e të drejtuesve të shkollave; 
dh) Të hartojë dhe realizojë programe, për kualifikimin e vazhdueshëm të personelit arsimor. 
5. Ministri i Arsimit dhe Shkencës miraton statutin dhe rregulloren e funksionimit të IKT-së. 
6. Drejtuesi i IKT-së emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga detyra me urdhër të Ministrit të 

Arsimit dhe Shkencës, sipas kritereve dhe procedurave, të përcaktuara në vendimin nr.173, datë 
7.3.2003 të Këshillit të Ministrave “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të 
institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose të ministrit”. 

7. Marrëdhëniet e punës së punonjësve të IKT-së rregullohen në bazë të Kodit të Punës së 
Republikës së Shqipërisë. 

8. Numri i punonjësve të IKT-së të jetë brenda numrit të përgjithshëm të punonjësve të 
sistemit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

9. Për punonjësit, që, pas riorganizimit, humbasin vendet e punës, të zbatohen dispozitat e 
Kodit të Punës. 

10. IKT-ja është institucion buxhetor, që financohet nga Buxheti i Shtetit, miratuar për 
Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 

11. Vendimet nr.654, datë 25.9.2003 “Për krijimin e Institutit të Kurrikulave e të Standardeve 
(IKS) dhe për shkrirjen e Institutit të Studimeve Pedagogjike” dhe nr.655, datë 25.9.2003 “Për krijimin 
e Qendrës së Trajnimit dhe të Kualifikimit për Arsimin” të Këshillit të Ministrave, shfuqizohen. 

12. Ngarkohet Ministria e Arsimit dhe Shkencës për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 
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