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Kjo pjesë e punëtorisë synon që:

 Të shqyrtojë parimet e e përpilimit të pyetjeve efektive dhe 

joefektive të intervistës.

 Të prezentojë vecoritë e nënpyëtjeve efektive dhe 

joefektive të intervistës.

 T’u japë të deleguarëvë mundësinë për të përpiluar, 

përdorur dhe prërjetuar pyetjet e bazuara në kompetencë.

 Të (ri)prezentojë pakon e mjeteve të cilën të deleguarit 

mund ta aplikojnë në institucionet e tyre për të zhvilluar 

praktikat e rekrutimit të bazuar në meritë.
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Ndikimet e intervistave të dobëta
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Ndjej aq shumë 

presion

Përshtypja që e 

lë te kandidati

Mungesa e 

informatave për 

dobësitë e kandidatit 

shihet më vonë

Kandidatët më 

të mirë nuk 

pranojnë ofertën 

time
Lejimi që një aspekt 

i përgatitjes të

ndikojë në gjykimin 

tim

Duhet pasur

mjaft informata 

për të marrë 

vendim

Të punësuarit 

e rinj heqin 

dorë shumë 

shpejt

Dituria  se 

çfarë pyetjesh 

duhet bërë



+44 (0)1483 752900  |  ëëë.adc.uk.com | © 2016 The a&dc Group

Kosto e një vendimi të keq rekrutimi

Departamenti i Punës në SHBA=ve vlerëson që kosto e një 

rekrutimi të keq është….

30% e 

pagës 

vjetore

Disa besojnë që kjo është e përqindje e nënvlerësuar e cila 

nuk përfshin llogaritjen për ndikimet negative të krijuara derisa 

individi është në atë pozitë…
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Parimet e rekrutimit të bazuar në 

meritë

 Vërtete relevante për vendin e punës

 Konsistenca dhe saktësia

 Trajtimi i drejtë i kandidatëve 
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Llojet e ndryshme të kritereve 

objektive

Kriteret e 

pranueshmërise

Matur me po/jo

Shembujt:

Kualifikimet

Përvoja

Anëtarësia në organe 

profesionale

Dokumentacioni 

Afatet kohore

Kriteret e sjelljes 

(veprimeve)

Matur në vazhdimësi

Shembujt:

Sjelljet/Kompetencat

Njohuritë 

Shkathtësitë 
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Kompetencat – themeli i rekrutimeve 

të bazuara në meritë
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Çka nënkupton një kompetencë?

“Çdo kombinim i shkathtësive, njohurive, 

qëndrimeve apo motivimit parësor që 

mund të vëzhgohet nëpërmjet sjelljes 

(veprimeve), dhe aplikohet në mënyrë e 

cila ofron performancë efektive ose 

superiore në punë”.
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Pse përdoren kompetencat?

 Ato përkufizojnë performancën përtej shkathtësive / 

njohurive teknike

 Kjo ndihmon të bëhet dallimi ndërmjet atyre që janë:
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Kandidatë ‘të mirë’

• Me kualifikim teknik

• Me njohuri të mjaftueshme për 

të menduar se dinë çka duhet 

bërë në një situatë

Kandidatë ‘superior’

• Sillen në mënyra që 

shfrytëzojnë njohuritë dhe 

shkathtësitë e tyre 

maksimalisht

• Ju tregojnë saktësisht se si i 

qasen situatave dhe njerëzve 

tjerë
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Kompetencat dhe metodat e vlerësimit

Essential

Criteria

• Qualifications

• Technical

Skills

• Knoëledge

• Experience

Desirable

Criteria

• Experience

• Qualifications

• Knoëledge

• Other Skills / 

Abilities

Behavioural 

Criteria

• Competencies

eg Leadership, 

Communication, 

Adaptability, 

Integrity etc.

Lista e 

ngushtë

L. e ngushtë /

Vlerësimi

Vlerësimi (p.sh. 

intervista)
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Efektiviteti i kompetencave
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Validitet i fortë 

statistikor në 

parashikimin e 

performancës së 

ardhshme

Korrelacioni 0.4 është 

më i fortë se raporti 

ndërmjet pirjes së 

duhanit dhe kancerit të 

mushkërive

Parashikim i përkryer

Qendrat e vlerësimit (Promovimi)
Testet e mostrave të punës

Testet e aftësisë
Intervistat e bazuara në kompetencë
Qendrat e vlerësimit (Performanca)
Biodata
Masat e personalitetit

Intervistat e pastrukturuara (biografike)
Referencat

Astrologjia
Grafologjia

Parashikimi i gjasave

1.0
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Korniza e kompetencave e Qeverisë së 

Kosovës – gurthemeli i procesit tonë

 Mendimi strategjik

 Mendimi kreativ

 Zgjidhja e problemeve

 Orientimi i rezultateve

 Lidershipi

 Menaxhimi

 Komunikimi

 Rrjetëzimi dhe puna 

në ekip

 Adaptueshmëria

 Zhvillimi i vetës dhe i 

tjerëve

 Integriteti
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Orientimi kah rezultatet

I përqendruar kah klienti dhe i kupton nevojat dhe aspiratat e 
shfrytëzuesit të fundit, rregullisht përqendrohet në rezultate, dhe është në 
gjendje që të përcaktojë objektiva për arritjen e rezultateve  dhe të mat 
arritjen e tyre.

 Ndërton një kulturë e cila thekson vlerën për paratë dhe efikasitetin për 
tatimpaguesin dhe klientët

 Kujdeset që kërkesat e klientëve të realizohen me kohë dhe sipas buxhetit

 Kupton dhe artikulon nevojën për nivele të larta të vazhdueshme të shërbimit 
për klientë

 Në mënyrë aktive kërkon të zbatohen praktikat më efikase

 Vepron si shembull për realizimin e rezultateve nëpërmjet energjisë dhe 
entuziazmit

 Siguron që performanca dhe realizimi në tërë organizatën të monitorohen dhe 
rishikohen vazhdimisht

 Demonstron vetëdije komerciale dhe inkurajon këtë te të tjerët

 Kujdeset që stafi të mbetet i përqendruar në objektivat kryesore gjatë kohëve të 
pasigurisë.
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Komunikimi

Komunikon mirë verbalisht dhe me shkrim, me audiencat e 

brendshme dhe të jashtme, dhe përdorë metoda të ndryshme 

për audienca të ndryshme.

 Përdorë një varg kanalesh komunikimi për t’u ofruar informata relevante 

dhe me kohë organizatës, klientëve dhe akterëve

 Përshtatë stilin e komunikimit që të angazhohet në mënyrë efektive me 

një varg audiencash

 Në mënyrë të hapur ndan informatat relevante me stafin dhe akterët më 

gjerë 

 I jep stafit një perspektivë të drejtë dhe të sinqertë mbi mundësitë dhe 

sfidat me të cilat ballafaqohet organizata

 Zhvillon dokumente të qarta dhe bindëse me shkrim 

 Qartazi përshkruan se si rolet e individëve kontribuojnë në përgjegjësinë 

më të gjerë të organizatës 
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Pyetjet dhe nënpyetjet efektive dhe 

joefektive
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Një pyetje efektive…
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“…rezultatet në një përgjigje e cila 

përfshin shembuj të sjelljes (veprimeve) 

së vërtetë nga përvojat e kaluara. Gjatë 

vlerësimit, këto përgjigje i mundësojnë 

intervistuesit të vendosë nëse kandidati 

ka demonstruar kompetencë sipas 

standardit të kaluar”.
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Parashtrimi i pyetjeve - Modeli ‘CBI’

Pyetjet shpesh fillojnë me:

Kjo pyetje lidhet me kompetencën që e quajmë xx, të 

përkufizuar si … (përkufizimi në titull/emërtim)…

 Më tregoni për kohën kur…

 Përshkruani një rast kur…

Pastaj bëni kontrollimin me këtë formulë:
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-ndikimiI

C
B

-rrethanat

-sjellja/veprimi

Çka ishte duke ndodhur në atë kohë?

Cila ishte detyra/përgjegjësia juaj?

Çfarë veprimi keni ndërmarrë?

Çka keni bërë/thënë ju personalisht?

Çfarë ishte ndikimi i veprimeve tuaja?

Cili ishte rezultati/përfundimi?
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Praktikimi i asaj që mësohet (1)
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Brifingu i ushtrimit

Përdoreni atë që e keni mësuar për të përpiluar pyetje 

efektive të intervistës dhe punoni nga dy-tre veta në tavolinë, 

duke e paramenduar që po e rekrutoni pasardhësin tuaj në 

vendin e punës:

 Përpiloni dhe regjistroni nje pyetje hyrëse për ta testuar 

kompetencën ‘Komunikimi’

 Rishikoni përkufizimin dhe treguesit e sjelljës për 

kompetencën, diskutoni se si mund të jen përgjigjet e mira, 

të pranueshme, dhe ato të dobëtat. Shënoni idetë tuaja 

për t’I përdorur më vonë.
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Pyetjet joefektive janë…

 Drejtuese

 Me përgjigje të shumta

 Me dy kuptime

 Bezdisëse

 Të tejzgjatura

 Psikolog amator

 Pa nënpyetje
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Pyetjet kontrolluese (nënpyetjet)

Dy lloje:

ëëë.adc.uk.com | © 2017 The a&dc Group

Të hapura

 Çka?

 Kur?

 Ku?

 Kush?

 Pse?

 Si?

Për përgjigje të gjata.

Duhet përdorur kurdo që është 

e mundur.

Të mbyllura

 A e bëtë?

 A e keni bërë?

 A keni?

 A do të?

 A ishte?

 A është?

Për përgjigje ‘po’/ ‘jo’.

Duhet shmangur 

përgjithësisht (me disa 

përjashtime).
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Pyetjet për të kaluarën vs pyetjet për 

të ardhmën
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Përvoja e kaluar

 Një shembull i…

 Një rast kur…

 Sjellja në te kaluarën si 

parashikues më i mirë 

sjelljës së mundshme në 

të ardhmen

✔️ Identifikimi nëse ndonjëri 

ka përvojë relevantë në 

nivelin e kërkuar

E ardhmja - Synimi

 Çka do të bënit nëse…

 Në një situatë ku…

 Synimi i deklaruar si 

tregues i asaj se a dinë 

se cka duhet bërë

✔️ E mirë për pozita më 

junior ku përvoja me 

gjasë është e kufizuar
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Parimet e Intervistimit Efektiv të 

Bazuar në Kompetencë
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Procesi i vlerësimit të sjelljes

E Vlerëso

C Klasifiko

R Regjistro

O Vëzhgo
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Praktikimi i asaj që mësohet (2)
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Brifingu i ushtrimit (2)

Kur secili të jetë gati, gjeni një dyshe-treshe tjetër për të punuar me ta….

 Do të keni nje mundësi për të provuar pyetjen tuaj, testuar përgjigjen e tyre 

dhe regjistruar përgjigjet e ‘kandidatit’ tuaj;

dhe pastaj, nësë ka kohë, ndërroheni:

 do ta provoni të përgjigjeni në pyetje të bazuar në kompetencë (bazuar në 

përvojën tuaj si profesionist për RNj) dhe të testoheni me nënpyetje pas 

përgjigjeve tuaja.

(6-7 minuta në secilin rol)

 Kthehuni te dyshja-treshja juaj, rishikoni se si ka ‘funksionuar’ pyetja juaj 

dhe lloji i dëshmive që keni arritur të regjistroni. Çfarë ndryshimesh, nëse, 

do t’i bënit pyetjes suaj, mënyrës se si e keni bërë pyetjen dhe nënpyetjet

dhe/ose mënryës se si i keni regjistruar përgjigjet e ‘kandidatëve tuaj?

ëëë.adc.uk.com | © 2017 The a&dc Group
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Gabimet e zakonshme në intervista

 Moskuptimi i kompetencave.

 Mosparashtrimi i pyetjeve të duhura. 

 Testimi joefektiv i përgjigjeve – vëllimi dhe relevanca.

 Lejimi qe anshmëria të ndikojë në gjykim.

 Shënimet joefektive dhe të pamjaftueshme.
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Rinjoftim me pakon e mjeteve për 

rekrutim të bazuar në meritë
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Shtimi i njohurive personale, besimit 

dhe efektivitetit

Pako e mjeteve dhe resurset shtesë të punëtorisë janë bërë 

për të ju treguar më tepër për:

 Planifikimin dhe zhvillimin e proceseve të përzgjedhjes

 Lista e ngushtë

 Marrja e shënimeve dhe regjistrimi i dëshmive gjatë 

intervistave

 Klasifikimi dhe vlerësimi i dëshmive

 Vlerësimi dhe poentimi i dëshmive

 Luftimi i anshmërive personale

Dhe shumë të tjera!
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Punëtoria e sotme synon të:

 prezentoj parimet e rekrutimeve të bazuara në meritë, d.m.th si 

të rekrutohet personi më i mirë për pozitën, duke u bazuar 

vetëm në vlerësimin e shkathtësive, përvojës dhe sjelljeve 

(veprimeve) të tyre

 tregoj se si mund të aplikohen këto parime në shërbimin civil të 

Kosovës dhe në shërbimet publike, në kuadër të kornizës ligjore

 tregoj se si një proces intervistash mund t’u mundësojë 

anëtarëve të një komisioni rekrutimi që të identifikojnë 

kandidatin më të mirë duke vlerësuar karshi kompetencave të 

kërkuara për pozitën (rolin)

 ofrojë shembuj praktikë të shkathtësive efektive të intervistimit.


