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SHOQATA SHQIPTARE E 
TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Forumi Norvegji–Shqipëri, mbi sektorin e Energjisë dhe TIK

Forumi mbi Energjinë dhe TIK, mbajtur në mjediset e kompanisë 
Statkraft në Oslo në datën 14 Nëntor mblodhi biznesmenë 
norvegjezë e shqiptarë nga të dy sektorët me synim kryesor 
krijimin e një platforme shkëmbimi dhe paraqitjeje të mundësive 
që ekzistojnë për zhvillim e bashkëpunim ndërmjet Norvegjisë 
dhe Shqipërisë, por edhe të bashkëpunimit ndërsektorial 
Energji-TIK. I organizuar njëkohësisht nga INTPOW (Organizatë 
që promovon Energjinë e Rinovueshme në Norvegji) dhe IKT 
Norge (Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe e Komunikimit 
e Norvegjisë), forumi vuri një theks të veçantë në bashkëpunimin 
ndërsektorial Energji-TIK. 

Në kuadër të pjesëmarrjes në këtë forum, 
drejtuesit e AITA patën mundësinë e takimit 
dhe diskutimit me drejtues të IKT Norge.

Projekti i mbështetur nga IKT Norge për zhvillimin 
e qëndrueshëm të AITA dhe mundësitë e reja që 
mund të lindin me rritjen e interesit të kompanive 
norvegjeze për Shqipërinë si dhe bashkëpunimi i 
sektorëve energji-TIK ishin tema kryesore të 
diskutimeve. 

Shembulli që vjen nga Norvegjia në këtë drejtim është i shkëlqyer. Sektori i energjisë në këtë vend të zhvilluar 
është një nga ofruesit kryesorë të mundësive për projektin për sektorin e TIK. Si tema me interes edhe për 
rastin e Shqipërisë mund të përmenden fushatat për optimizimin e përdorimit të energjisë elektrike duke 
shfrytëzuar mundësitë që ofron TIK dhe puna e kryer apo puna për krijimin e intregimin e sistemeve të 
informacionit në hidrocentrale për të përmirësuar proceset e punës dhe manaxhimin e përgjithshëm të 
tyre. 

Nga atë dy palët ky forum dhe pjesëmarrja në të e të dy shoqatave u konsiderua si një hap i rëndësishëm 
në afrimin mes dy shoqatave përfaqësuese të industrive në të dy shtetet dhe si një mundësi për të nisur 
me punën për ide më konkrete dhe projekte, të cilat mund të inicohen që prej vitit që vjen.

Që prej këtij forumi, AITA ka punuar konkretisht në drejtim të diskutimit dhe iniciimit të përpjekjeve të 
përbashkëta me partnerët norvegjezë për projekte të përbashkëta që do të mund të implementohen 
në Shqipëri dhe që do të afrojnë me njëra-tjetrën kompani nga Norvegjia dhe Shqipëria në sektorin e 
TIK dhe në bashkëpunimin ndërsektorial Energji-TIK. 

Tiranë, më  08/01/2012



AITA: 
ZHVILLIMI I BRENDSHËM 

www.aita-al.org

Jeta e brendshme e AITA si shoqatë në vitin 2011 
u karakterizua nga intensifikimi i marrëdhënieve të 
shoqatës me anëtarët dhe nga rritja e përpjekjeve 
koordinuese brenda shoqatës për të forcuar zërin e 
saj në marrëdhënie me shtetin, donatorët, partnerë 
potencialë e publikun në tërësi.

Takime të Bordit

Që prej Mbledhjes së Përgjitshme të datës 31 Mars 
u zhvilluan 5 Mbledhje Bordi në të cilat u morën 
vendime të shumta që mundësuan drejtimin dhe 
ecurinë e shoqatës deri në fund të vitit. 
Veçanërisht vlejnë të përmenden mbledhja e datës 
4 Tetor në të cilën u vendos në parim për planin 6 
mujor të punës deri në Mbledhjen e ardhshme të 
Përgjithshme dhe mbledhja e datës 19 Dhjetor në 
të cilën u diskutua në nivel Bordi Drejtues për ndry-
shimet që duhen ndërmarrë në statutin e shoqatës 
për t’i dhënë asaj mundësinë të rritet në përmasa e 
cilësi e për t’u afruar më shumë me shoqatat homo-
loge në vendet e tjera. Eshtë parashikuar që në 
Mbledhjen e ardhshme të Përgjithshme do të shtro-
het tema e miratimit të versionit të ri të statutit i cili 
parashikon që në shoqatë do të mund të përfshihen 
si anëtarë edhe kompani që veprojnë në fushën e 
komunikimit (brenda sektorit të njohur si 
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) dhe 
do të mund të përfshihen si anëtarë të asocuar 
edhe individë profesionistë të TIK që veprojnë në 
Shqipëri.

Takime të Grupeve të Punës

Në Mbledhjen e Përgjithshme të shoqatës të datës 
31 Mars u caktua krijimi i 4 grupeve të punës: Grupi 
i Punës për Statutin, Rregulloren e Brendshme dhe 
Etikën, Grupi për Marrëdhëniet me Qeverinë, Grupi 
për Marrëdhëniet me Publikun dhe Marrëdhëniet 
me Jashtë si dhe Grupi për Edukimin dhe Projektet. 
Drejtuesit e këtyre grupeve të punës janë anëtarë 
të Bordit Drejtues të shoqatës. 

Në këto grupe aktualisht janë përfshirë 18 nga 
anëtarët e shoqatës. Grupet janë të hapura për të 
mirëpritur edhe anëtarë të tjerë. 

Që prej Mbledhjes së Përgjithshme ka patur 4 
takime të 3 prej këtyre grupeve të punës në të cilat 
janë mbledhur mendime e sugjerime për punën e 
ekzekutivit të cilat janë përcjellë më tej tek Bordi 
Drejtues i shoqatës. Veçanërisht për t’u përmendur 
vlejnë mbledhjet e Grupit të Punës për Edukimin 
dhe Projektet, në të cilat pavarësisht mendimeve të 
ndryshme është paraqitur një emërues i 
përbashkët, i cili ka të bëjë me kërkesën e përsëritur 
të kompanive anëtare për ndryshimin e kurrikulave 
në universitetet shqiptare. 

Një sugjerim me vend i dalë nga këto mbledhje 
është intensifikimi i marrëdhënieve të shoqatës me 
universitetet dhe formalizimi i tyre për të mundësuar 
mes të tjerash edhe një platformë praktikash pune 
që i vjen në të mirë si universiteteve ashtu edhe 
kompanive e në tërësi rritjes së cilësisë në sektorin 
e TI.

Takime me Anëtarët

Mbledhja e Përgjithshme dha mundësinë e kontak-
tit të parë direkt mes anëtarëve dhe Drejtores 
Ekzekutive të shoqatës të thirrur në detyrë në 
muajin Mars. Me atë rast përmes një pyetësori të 
përgatitur për të mbledhur disa të dhëna bazike për 
kompanitë anëtare, një pjesë e kompanive bënë 
me dije interesin e tyre për shoqaten dhe çfarë 
presin prej saj. 
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Në muajt që pasuan pas Mbledhjes së Përgjith-
shme të shoqatës, edhe përmes takimeve me 
grupet e punës dhe në kuadër të aktiviteteve të 
(bashkë-)organizuara nga AITA që u kulminuan me 
organizimin në Tiranë të Ditës Mbarëkombëtare 
Shqiptare të Teknologjisë së Informacionit dhe 
Komunikimit, qe i mundur takimi me një pjesë të 
madhe të anëtarëve të shoqatës. 

Në periudhën Tetor – Dhjetor, bazuar edhe në një 
vendim të mbledhjes së Bordit të datës 4 Tetor, u 
ndërmorën në mënyrë intensive takime me thuajse 
30 anëtarë të shoqatës dhe u bënë përpjekje për të 
zhvilluar takime edhe me pjesën tjetër të 
anëtarëve, takime të cilat për mungesë mundësie 
kohore janë shtyrë për në muajin Janar 2012. 

Në këto takime përmes një pyetësori me pyetje të 
hapura u mblodhën informacione nga anëtarët 
lidhur me problemet dhe nevojat që ata kanë në 
biznesbërje, lidhur me përshtypjen për shoqatën 
dhe kërkesat e tyre konkrete ndaj shoqatës dhe 
interesin e tyre për t’u përfshirë në aktivitete publik-
uese të shoqatës. 

Në këto takime u bë sensibilizimi i kompanive edhe 
për pjesëmarrjen e tyre në katalogun e anëtarëve, i 
cili në versionin e vet të pare u publikua në muajin 
Nëntor. Informacionet e siguruara në këto takime 
do të jenë bazë e rëndësishme për veprimtarinë e 
AITA në vitin 2012, veçanërisht në fushën e lobimit 
dhe publikimeve.

Mbledhja e Përgjithshme

Mbledhja e ardhshme e Përgjithshme e shoqatës 
është parashikuar të zhvillohet në muajin Mars. 
Anëtarët dhe partnerët do të njoftohen zyrtarisht për 
zhvillimin e saj 1 muaj para datës që do të caktohet 
nga Bordi Drejtues në mbledhjen e ardhshme të tij. 

Viti 2012

Me synimin për të qenë sa më pranë anëtarëve dhe 
për të përfaqësuar sa më mirë dhe denjësisht inte-
resat e tyre, në planin e punës për AITA janë para-
shikuar takime intensive me anëtarët të cilat do të 
kryhen rregullisht në periudha të caktuara të vitit. 
Përveç takimeve mes stafit ekzekutiv dhe anëtarëve 
janë parashikuar edhe takime të rregullta të 
përmuajshme në formën e tryezave të rrumbul-
lakëta e mëngjeseve të punës mbi tema të caktuara 
me interes për anëtarët, të cilat do të shfrytëzohen 
edhe si platforma ballafaqimi dhe diskutimi me të 
ftuar nga jashtë shoqatës (qeveria, sektorët e tjerë 
të ekonomisë, donatorë, media). 

Nga kalendari i Aktiviteteve të AITA 

  

  

 

Mars - Maj  
 

Rifreskim  i Katalogut të Anëtarëve 
 

  

Janar - Maj 2012  

 

Janar Round table Nr.1: Ndarje e eksperiencës 
së SHBA për funksionimin e shoqatësates. 

 

 

  

 Janar

 

Mbështetje për Konferencën e 
Shoqatës Shqiptare të Turizmitit

 

  

  

Shkurt Round table Nr.2: Mundësitë për financim 
me grante për sektorin IT 

Janar - Shkurt Fillimit i studimit për sektorin IT 
në Shqipëri

Mbeshtetje Mbështetje për Albania Imagine 
Cup 2012, Microsoft Imagine Cup

Mars Forum për 5 - vjetorin  e AITA

Mars Mbledhje e Përgjithshme AITA 

Mars 

Maj Konferencë dhe Panair 

Prill Start Up Weekend

Mars Aktivitete në kuadër të projektit eSkills 
Week 2012

Prill Round table Nr.3

Maj Publikim me rastin e 5-vjetorit të AITA
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PROJEKTI IT MARK 
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GJatë vitit 2011 AITA u angazhua në mënyrë 
serioze ne promovimin e standarteve rajonale dhe 
ndërkombëtare për manaxhimin më të mirë të kom-
panive në sektorin e teknologjisë së informacionit, 
posaçërisht kompanive të anëtarësuara në AITA. 
Projekti më i rëndësishëm në këtë drejtim ishte 
projekti IT Mark i financuar nga USAID Rritje Alba-
nia dhe me implementues kryesor ESI Center East-
ern Europe i cili synon në çertifikimin për standartin 
IT Mark të 5 kompanive shqiptare anëtare të AITA 
që punojnë në fushën e zhvillimit të software-ve 
dhe ofrimit të shërbimeve në fushën e TI.

Në kuadër të këtij projekti, 5 kompani anëtare të 
AITA në bazë të aplikimeve të dorëzuara në muajin 
Korrik u përzgjodhën që të marrin mbështetje e 
këshillim për implementimin e standartit IT Mark në 
periudhën Tetor 2011 – Tetor 2012. DM Consulting 
Services dhe Infosoft SD kanë implementuar më 
parë standartin IT Mark Basic dhe gjatë këtij viti do 
të punojnë respektivisht për implementimin e 
standartit IT Mark for Services dhe IT Mark Pre-
mium. Tre kompanitë e tjera ikubInfoSoft, Intech+ 
dhe Tetra Solutions do të punojnë për implemen-
timin e IT Mark Basic dhe IT Mark for Services. 

Në muajt Shtator-Tetor AITA u angazhua për 
organizimin e trajnimit IT Mark Overview i cili ishte i 
hapur për drejtues e punonjës të 5 kompanive 
pjesemarrëse në projekt dhe trajnimit Introduction 
to CMMI i cili Ishte i hapur edhe për drejtues e 
punonjës nga kompani të tjera anëtare të AITA dhe 
kompani të tjera që punojnë me software si dhe 
universitete e institucione qeveritare. Trajnimi 
mundësoi çertifikimin me kushte shumë të favor-
shme e një numri të konsiderueshëm individësh 
mbi bazat e modelit ndërkombëtar CMMI.

Ndërkohë që projekti IT Mark hyn në fazën e lëvrimit të 
konsulencës dhe më pas në atë të vlerësimit të kom-
panive pjesëmarrëse në të, AITA do të punojë që për 
vitin 2012 të ofrojë mundësi të reja që anëtarët të kenë 
mundësinë që brenda paketës së anëtarësisë të kenë 
edhe oferta të reja për kurse e trajnime interesante për 
drejtuesit e punonjësit e tyre.



AITA: 
PROJEKTI “ACADEMIC EXCHANGE FOR PROGRESS”  

www.aita-al.org

Në muajt Korrik dhe Gusht 2011 AITA u përfshi si 
bashkiniciatore në një konsorcium prej 9 organi-
zatash dhe universitetesh nga Norvegjia, 
Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia për të aplikuar 
në programin e qeverisë norvegjeze HERD me një 
projektpropozim me titullin Academic Exchange for 
Progress. Partner nga Shqipëria bashkë me AITA 
është njëkohësisht edhe Universiteti i Tiranës me 
Departamentin e Matematikës, Statistikës dhe 
Informatikës së Aplikuar në Fakultetin e Ekono-
misë.

Në muajin Nëntor Bordi vendimmarrës zgjodhi 
projektpropozimin si një nga fituesit për t’u financuar 
nga program HERD. Projekti i cili në fazën e vet të 
parë do të ketë një periudhë disa-mujore planifik-
uese që do të përdoret për kërkim dhe zbulimin e 
nevojave konkrete për zhvillim aftësish në sektorin e 
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ne 
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, pritet që do të nisë 
së shpejti.

Çfarë është “Academic Exchange for 
Progress”?

AEP mundëson një platformë nëpërmjet së cilës 
studentë të Informatikës nga universitetet e përf-
shira në aplikim (në Shqipëri nga Fakulteti i Ekono-
misë i Universitetit të Tiranës) do të kenë 
mundësinë që për një semestër të ndjekin leksione 
në Norvegji (në Gjovik University) në fusha që janë 
me interes për kompanitë anëtare të AITA (në rastin 
e Shqipërisë). Projekti e lidh këtë mundësi semestri 
në Norvegji me një mundësi praktike pune në një 
kompani e cila është e specializuar në një fushë që 
është me interes për anëtarët e AITA .

Studentët kryejnë semestrin të kombinuar me praktikë 
pune dhe kthehen në vendin e origjinës ku vazhdojnë 
me studimet dhe me një qëndrim të detyruar për prak-
tikë pune në kompanitë anëtare të AITA, pa pagesë, 
për një gjatësi kohore prej 6 muajsh.

Njëkohësisht me programin e bursave dhe praktikave 
të punës do të zhvillohet edhe kërkim shkencor nga 
universitetet e përfshira (në Shqipëri nga Universiteti i 
Tiranës - Departamenti i Matematikës, Statistikës dhe 
Informatikës e Aplikuar në Fakultetin e Ekonomisë) 
dhe do të punohet për përmirësimin e kurrikulave në 
fushën e IT nën shembullin e Gjovik University, diçka 
që shpresohet që në këndvështrim afatmesëm do të 
përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe cilësinë e 
studentëve dhe të diplomuarve nga ky fakultet në 
degën e informatikës ekonomike.

Roli dhe benefitet për AITA dhe anëtarët e 
AITA në projekt

AITA do të jetë manaxhuese e projektit për Shqipërinë 
ndërkohë që kompanitë anëtare të AITA direkt do të 
për�tojnë nga mundësia që të marrin staf të speciali-
zuar i cili do të punojë tek ata pa pagesë me statusin e 
praktikantit për të sjellë dijen dhe praktikën e �tuar në 
Norvegji. Gjithashtu ato do të mund të për�tojnë në 
periudhë afatmesme nga përmirësimi i kurrikulave në 
degën e Informatikës Ekonomike në Fakultetin e 
Ekonomisë në UT.

Bashkëpunimi me universitetet

Nën shembullin e këtij projekti, AITA synon që të inten-
si�kojë bashkëpunimin edhe me universitetet e tjera në 
Shqipëri që ofrojnë degë studimi në fushat e TIK me 
synim krijimin e projekteve të ngjashme të cilat prem-
tojnë të mundësojnë afrimin e botës akademike me atë 
të biznesit dhe në tërësi përmirësimin e cilësisë së kapi-
talit human në sektorin e teknologjisë së informacionit.

Projekti Academic Exchange for Progress dhe AITA si katalizator i 
bashkëpunimit Universitete – Biznese në sektorin e Teknologjisë së 

Informacionit .
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Publikimi i Katalogut të Anëtarëve 
të AITA
Pas një pune tremujore të nisur në muajin Gusht 
2011, AITA publikoi në muajin Nëntor katalogun e 
parë me profilet e anëtareve i cili paraprihet nga një 
parathënie mbi shoqatën, organet drejtuese, objekti-
vat dhe aktivitetet e saj. Rasti i parë për prezantimin 
e këtij katalogu ishte në forumin Norvegji – Shqipëri 
mbi sektorët e energjisë dhe TIK që u mbajt në Oslo 
në datën 14 Nëntor dhe deri më sot është 
shpërndarë në rrugë elektronike tek partnerë poten-
cialë, donatorë e përfaqësues të qeverisë së 
Shqipërisë. 

Me fillimin e vitit të ri 2012 AITA do të punojë për 
përgatitjen e versionit të dytë të katalogut në të cilin 
të gjithë anëtarët do të kenë mundësinë të prezanto-
jnë profilin e tyre për partnerë potencialë e publikun 
e gjerë të interesuar si në Shqipëri ashtu edhe 
jashtë saj, veçanërisht në raste pjesëmarrjeje në 
forume, konferenca e panaire ndërkombëtare.

Me këtë rast AITA inkurajon të gjithë anëtarët që 
aktivisht të përfshihen në këtë projekt dhe të 
shfrytëzojnë këtë mënyrë të mirë promovimi në 
kuadër të paketës së anëtarësisë që ofrohet nga 
shoqata për ta. 

eSkills Week 2012

DIGITALEUROPE dhe European Schoolnet zhvillojnë 
edhe në vitin 2012 projektin eSkills week i cili si një 
iniciativë e Komisionit Europian, synon rritjen e 
ndërgjegjësimit për edukim, trajnime, vende pune e 
mundësi tek të cilat mund të sigurohet akses përmes 
�timit të aftësive dixhitale - eSkills. Këto aftësi vlerëso-
hen të jenë kyçe për profesionistë që punojnë veça-
nërisht në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, për të 
rinj të cilët synojnë të bëhen pjesë e forcës punëtore në 
korporata që janë në kërkim për talente të përgatitur. 

Projekti i këtij viti bazohet në eksperiencën e 
suksesshme të projektit të vitit 2010, në kuadër të së 
cilit fokusi u vendos në rritjen e ndërgjegjësimit për 
�timin e aftësive dixhitale për t’u punësuar në shoqëri 
dixhitale.

Albanian Information Technology Association përfshi-
het në projektin e vitit 2012 me ftesë të DIGITAL-
EUROPE si organizatë mbështetëse dhe promovuese 
nga Shqipëria krah shumë organizatave homologe në 
vende të ndryshme të Europës. Ky aktivizim i AITA në 
nivel ndërkombëtar jep mundësinë për të çuar më 
përpara axhendën e AITA e të sektorit të teknologjisë së 
informacionit të Shqipërisë në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar dhe për ta bërë Shqipërinë më të 
dukshme në hartën europiane të sektorit të teknolog-
jisë së informacionit, sidomos në kuadër të 100-vjetorit 
të pavarësisë. 



AITA: 
FESTA PËR VITIN E RI 2012 

www.aita-al.org

Festa e Vitit të Ri e AITA – 22 Dhjetor 

Mbrëmja e datës 22 Dhjetor mblodhi anëtarë të AITA, përfaqësues 
nga universitetet, nga Qeveria e Shqipërisë dhe nga donatorët e AITA 
për të festuar mbylljen e mirë të një viti biznesi për sektorin e teknolog-
jisë së informacionit dhe nisjen e mbarë të vitit të ri 2012. Fjalimet e 
mbajtura nga Kryetari i Bordit z.Dritan Mezini dhe Drejtorja Ekzekutive 
znj.Lindita Komani sollën në mënyrë të përmbledhur arritje të rëndë-
sishme për vitin 2011 dhe aktivitete të planifikuara për vitin 2012. 
Anetari i Bordit z.Romeo Sherko mbajti një fjalim të shkurtër në kujtim 
të profesorit të nderuar Eqrem Arkaxhiu i cili ndërroi jetë në muajin 
Dhjetor.
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