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Përshkrimi i Kursit të Mësimit në Distancë

Grupi i Synuar i Kursit

Metodologjia e Kursit Materialet e Kursit

Kursi i mësimit në distancë është i bazuar në 
prezantime të shkurtra të ndërthurura me 
dokumentacione shtesë, si ligje, rregullore, 
udhëzues, modele, dokumente shembuj etj, si 
dhe teste për kontrollin e njohurive të marra. 
Gjithashtu, pjesëmarrësit mund të marrin 
pjesë në diskutime mbi tematika relevante në 
forumin përkatës.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni 
me një sër dokumentash kyçe, si dhe me 
“Udhëzuesin për Anëtarët e Këshillit të 
Administimit të Shoqërisë Ujësjellës 
Kanalizime”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me 
Certifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj 
në këtë kurs të mësimit në distancë.

Objektivi i këtij kursi të Mësimit në Distancë (e-Learning) është që t'i sigurojë palëve të 
interesuara:

· Orientime të drejta për vlerësimin dhe përmirësimin e shërbimit ujësjellës kanalizime   
për konsumatorët.

· Udhëzime për drejtimin e shoqërive ujësjellës kanalizime, në përputhje me 
legjislacionin në fuqi.

Gjithashtu, ky kurs trajnimi ka për qëllim të lehtësojë dialogun mes palëve të interesuara, duke 
i ndihmuar ata që të zhvillojnë mirëkuptim reciprok të funksioneve dhe detyrave që përfshihen 
në fushën e veprimtarisë së shoqërive ujësjellës kanalizime.

Struktura e kursit e-learning përbëhet nga gjithsej 8 module, si më poshtë:

Kursi i mësimit në distancë është përgatitur për të shërbyer si referencë për:

· Anëtarët e Këshillit të Administrimit të një shoqërie ujësjellës kanalizime,
· Individët që janë emëruar si drejtues të shoqërive ujësjellës kanalizime,
· Anëtarët e Këshillit Bashkiak,
· Çdo individ të interesuar për shërbimet ujësjellës kanalizime në Republikën e Shqipërisë.

Kursi përmban informacione të detajuara mjaftueshëm, për t'u përdorur nga çdo person, i cili 
nuk ka ose ka pak njohuri mbi sektorin ujësjellës kanalizime në Republikën e Shqipërisë.



Objektivat e Kursit të Mësimit në Distancë

Njihni organizimin dhe funksionet e organeve drejtuese të 
shoqërisë aksionare UK, formën juridike dhe bazën ligjore që i 
rregullon ato në Shqipëri.

Kuptoni aspektet ligjore, rregullatore dhe institucionale që 
ndikojnë në organizimin dhe manaxhimin e shoqërisë UK.

Njihni elementët bazë të infrastrukturës së një sistemi 
ujësjellës kanalizimesh, funksionin që këto elemente kryejnë 
në ofrimin e shërbimeve UK.

Kuptoni instumentat dhe metodologjitë për monitorimin e 
performancës së shoqërive UK. 

Njihni kompetencat, autoritetin e Administratorit të 
shoqërisë UK dhe procedurat e përcaktuara në ushtrim të 
aktivitetit të tij.

Kuptoni rolin dhe funksionet e Entit Rregullator të Ujit dhe 
kuadrin ligjor që rregullon funksionin rregullator të Entit.

Kuptoni konceptet bazë mbi hartimin e Planit të Biznesit 
pesë vjeçar siç aplikohet tek shoqëritë UK.

Kuptoni Pjesëmarrjen e Sektorit Privat, si një mundësi për ofrimin 
e shërbimeve UK dhe përmirësimin e performancës së shoqërive.
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Në fund të këtij kursi të mësimit në distancë, ju do të jeni të aftë të:
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Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë  

Adresa: Rruga "Pjeter Bogdani", 39/1,k5,3
Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tiranë, Shqipëri
Tel: (+355/4) 2245 101  Fax: (+355/4) 2245 101 
E-mail: training@shukalb.al, info@shukalb.al 
Web: www.shukalb.al

Ju do të pajiseni me njohuritë 
dhe aftësitë e nevojshme për tu përballur 
me sfidat e përditshme 
në drejtimin e shoqërive ujësjellës kanalizime 
dhe në përpjekjet tuaja për të përmirësuar 
performancën e shoqërive që drejtoni!
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