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Në bazë të nenit 3.6.(d) të Ligjit për Themelimin e IGJK-së dhe nenit 22.2 të Statutit të 

IGJK-së, Këshilli Drejtues, më 27.04.2012 miraton:  

 

 

Rregulla për zgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm të IGJK-së 

 

Neni 1 

Qellimi 

Me këto rregulla përcaktohen kushtet e përgjithshme dhe të veçanta, si dhe procedura e 

përzgjedhjes së trajnuesve të përkohshëm. Zgjedhja e trajnuesve bëhet duke u  mbështetur 

në parimet e kompetencës, transparencës dhe qasjes së barabartë. 

 

Neni 2 

Kushtet e përgjithshme 

 

Trajnuesi i përkohshëm duhet të plotesojë këto kushte: 

 

a) Të ketë të përfunduara studimet universitare; 

b) Të ketë përvojë pune si gjyqtarë, prokurorë, avokatë  apo profesionist në fusha tjera, 

për të paktën 3 (tri) viet; 

c) Aftësitë profesionale që rrjedhin nga njohuria e thellë e lëndës:  

d) Njohuri të legjislacionit Evropian dhe të drejtës ndërkombëtare në lidhje me lëndën 

në të cilën trajnuesi është specializuar; 

e) Njohuri dhe shkathtësi për metodat trajnuese;  

f) Kreativite në zhvillimin dhe rifreskimin e një programi të trajnimit; 

g) Kapacitete individuale për të krijuar raporte me kolegët, integriteti personal dhe etik 

si dhe reputacion të mirë në vendin e punës; 

h) Të ketë shkathtësi të larta komunikuese dhe organizative;  

i) Aftësi për të përdorur kompjuterin; 

j) Vlerësimin dhe pranimin e mënyrave të ndryshme të të menduarit dhe qëndrimeve 

të ndryshme multikulturore. 

 

Neni 3 

Kushtet e veçanta 

                                                

3.1 Trajnuesit e përkohshëm të cilët e kanë këtë status në momentin e hyrjes në fuqi të 

këtyre rregullave, për ushtrimin e këtij funksioni edhe më tej duhet të plotësojnë edhe këto 

kushte: 

 

a) Të hartojnë një punim profesional brenda një viti; 

b) Të marrin vlerësim pozitiv nga pjesëmarrësit dhe IGJK gjatë trajnimeve të 



realizuara; 

c) Të ndjekin dhe të çertifikohen në trajnimet për trajnues në IGJK; 

d) Të kenë aplikuar metodat bashkëkohore trajnuese të përcaktuara nga IGJK; 

e) Të kenë aplikuar e-learning. 

 

3.2 Kandidatët për trajnues të ardhshëm përveç kushteve të përgjithshme duhet të 

plotësojnë edhe këto kushte të veçanta: 

 

a. Të aplikojnë për trajnues në IGJK; 

b. Të prezantojnë një plan me shkrim lidhur me kushtet, metodologjinë, përgatitjet, 

afatet, dhe materialet për realizimin e një trajnimi; 

c. Të deklarohen për fushat në të cilat kanë kompetencë profesionale për trajnim dhe 

njohuri të specializuara në ndonjë fushë të zbatimit të ligjit;  

d. Të kenë njohuri për programet trajnuese dhe të jenë të gatshëm të zbatojnë rregullat 

e punës së IGJK-së;  

e. Të jenë energjik dhe të motivuar;  

f. Të kenë aftësi për të interpretuar dhe të përdorur komunikimin jo-verbal.  

 

Neni 4 

Trajnuesit e propozuar nga partnerët 

 

4.1 Me qëllim të realizimit të programeve dhe projekteve të caktuara të cilat janë rezultat i 

bashkëpunimit me donatorë dhe partnerë tjerë mund të angazhohen ekspertë ndërkombëtarë 

apo vendor, që kanë ekspertizë në fusha të ndryshme. 

 

4.2 Kushtet që duhet të plotësojnë këta trajnues janë; 

 

a. Trajnuesit ndërkombëtarë preferohet të plotësojnë kushtet e përgjithshme, 

b. Trajnuesit vendor duhet të plotësojnë të gjitha kushtet e përgjithshme dhe të veçanta 

të përcaktuara me këto rregulla. 

 

4.3 Për angazhimin e këtyre trajneusve duhet që të ekzistoj pëlqimi nga ana IGJK-së. 

 

Neni 5 

Procedura e përzgjedhjes 

 

 5.1  Njoftimi për aplikim për trajnues të përkohshëm do të bëhet nga IGJK-ja. 

       5.2 Këshilli Drejtues i IGJK-së formon komisionin për vlerësimin e dokumentacionit për 

përzgjedhjen e trajnuesve të përkohshëm në bazë të kushteve të përcaktuara me këto 

rregulla. 

       5.3  Komisioni harton listën e trajnuesve të cilën ia propozon për miratim Drejtorit të IGJK. 

       5.4 Trajnuesit e përkohshëm miratohen nga Drejtori i IGJK-së pas konsultimeve me anëtarët 

e Këshillit Programor në pajtim me statutin e IGJK-së. 
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