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https://www.graduaproject.com/ https://gradua.rash.al

Çfarë është GRADUA?
PLATFORMA GRADUA ku Universiteti POLIS është partner,
Përfaqëson një projekt të financuar nga Komisioni Evropian
përmes nismës Erasmus +, i cili synon të mbështetë
universitetet shqiptare dhe studentët duke krijuar një sistem
të dhënash ndërveprues dhe një model që përputh kërkesën
me ofertën e punësimit të të diplomuarve.
• Duke u bërë pjesë e platformës, ju mund të bëheni pjesë e
këtij rrjeti profesional për të qenë sa më pranë tregut
të punës, sëbashku me biznese të ndryshme në
Republikën eShqipërisë, që janë të interesuar të
rekrutojnë staf ose praktikantë.
• Projekti synon të krijojë në Shqipëri një platformë inovative
të bazuar në IT për ndjekjen e të diplomuarve dhe
punësimin në mbështetje të hartimit të politikave dhe
reformës së arsimit të lartë.
• Kjo Platformë është një model i integruar dhe i certifikuar i
përputhjes së kërkesës me ofertën.

Si mund të bëhem pjesë e
GRADUA?
Bashkëpunëtorët e GRADUA:
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UNIVERSITETI KATOLIK (ZKM)
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS
UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË
UNIVERSITETI I TIRANËS
UNIVERSITETI POLIS
ALBANIAN UNIVERSITY
UNIVERSITETI I MJEKËSISË
UNIVERSITETI I ARTEVE
MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISË
DHOMA E TREGËTISË DHE INDUSTRISË
UNIVERSITETI I SIENËS ITALI
INSTITUTI UNIVERSITAR I LISBONËS
UNIVERSITETI I BARCELONËS
UNIVERSITETI I BOLONJËS (UNIBO)
ALMA LAURA CONSORCIUM UNIVERSITAR
E TË TJERË NË PROCES ...

1. Regjistrohuni në platformë duke krijuar
llogarinë tuaj personale

(Regjistrimi konsiston në krijimin e një profili bazik me gjeneralitetet
dhe të dhënat që ju kërkohen)

2. Plotëso formularin duke strukturuar njëkohësisht
CV-në tuaj profesionale
(Pyetësori në platformë është i organizuar në seksione të
ndryshme si: arsimi dhe trajnimet, aftësitë, studimet dhe provimet,
aktivitetet e punës të kryera gjatë kohës së studimeve, perspektivat
tuaja profesionale etj.)

3. Navigoni dhe studioni ofertat e punës sipas
kërkesave tuaja dhe mënyren e aplikimit.

Avantazhet e GRADUA:

Benefitet që më mundëson GRADUA:

• Bashkëpunimi i ndërmarrjeve universitare të universitetit dhe
punësim i të diplomuarve në një kontekst unifikues të grumbullimit
të të dhënave, mbikëqyrjes së të diplomuarve dhe bashkëpunimit
të universiteve.

• Krijimin e një Curriculum Vitae profesionale:

• Forcimi i efektivitetit / efikasitetit të të gjithë sistemit të arsimit të
lartë nëpërmjet praktikave e metodologjisë së bazuar në IT:
• Krijimi i sinergjisë konkrete midis Universitetit
dhe tregut të punës përmes ofrimit të një instrumenti unifikues në
dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve,
performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve
inovatore të rekrutimit.
• MAS do të ketë një platformë të aftë për t’u kthyer në një platformë
kombëtare për monitorimin e BE në sajë të
riprodhueshmerisë së lehtë dhe përfshirjes së
universiteteve të reja shqiptare.

www.universitetipolis.edu.al

# Të cilën mund ta përditësoni vazhdimisht;
# Të menaxhoni llogarinë tuaj në Gradua, duke vendosur cili
do të jetë informacioni që dëshironi të jeni publik;
# Të shkarkoni dhe printoni CV-në tuaj të azhornuar në kohë reale
# Të Aksesoni Ofertat e punes, kurseve apo trajnimeve nga
Kompani të ndryshme.
# Të aplikoni direkt për vende pune të hapura për anëtarët e rrjetit.

ZYRA E KESHILLIMIT TE KARRIERES DHE MBESHTETJES SE STUDENTEVE

e-mail: zmskk@universitetipolis.edu.al

