
SISTEMI NDËRKOMBTAR I KLASIFIKIMIT TË ARSIMIT, SNKA 1997 

SISTEMI FORMAL   SISTEMI JOFORMAL 

(1) Nivelet e arsimit janë definuar në Ligjin për Arsimin Para Universitar (2011) sipas klasifikimit të SNKA 1997. 

Klasifikimi është bazuar në 7 nivelet kryesore të arsimit të definuara sipas specifikave, duke përfshirë edhe 

kohëzgjatjen e programeve dhe nënndarjet (A, B, C) të ndërlidhura me llojet programeve për secilin nivel dhe 

mundësitë e përparimit nga një nivel në tjetrin 
____________________________________________________________________________________________ 

 Niveli 0 = Arsimi para fillor

 Niveli 1 = Arsimi fillor i fazës se parë të arsimit bazik

 Niveli 2 = Arsimi i mesëm i ulët i fazës së dytë të arsimit bazik

 Niveli 3 = Shkolla e mesme e lartë

 Niveli 4 = Arsimi post sekondar jo–terciar 

 Niveli 5 = Faza e parë e arsimit terciar ( i cili nuk çon drejtpërsëdrejti në kualifikimet e avancuara kërkimore) 

 Niveli 6 = Faza e dytë e arsimit të lartë ( që çon/shpie në kualifikimet e avancuara kërkimore) 

Si do qoftë, duhet të theksohet se SNKA 2011 (i përshtatur nga shtetet anëtare të UNESCO, shator 2011) definon 9 nivele të arsimit (0-9). 

Në nivelet 0-4 ka pak ndryshime, ndërsa ndryshimet kryesisht vërehen në arsimin e lartë, ku në vend të dy, tani janë katër nivele. Me 

qëllim të shmangies së paqartësive duhet të theksohet se legjisla- cioni i Kosovës ende i referohet SNKA 1997. Nivelet e prezantuara 

në diagram i referohen SNKA 1997. Gjithashtu duhet të ceket se Ligji për Arsimin e Lartë, më shumë i referohet niveleve të Kornizës 

Evropiane të Kualifikimeve se sa niveleve të SNKA 

Universitete apo institucione 

tjera të arsimit të lartë (publik 

dhe privat) 

SNKA 5A, 5B & 6 

Institucionet jo terciale 

(kolegjet që ofrojnë AAP post-

sekondar) 

SNKA 4A 

Institucionet publike/private 

që ofrojnë forma të ndryshme 

të arsimit për të rritur 

SNKA 4B, dhe mundësishtë 4A  

(në varshmëri nga mundësitë 

e progresit) 

Apo SNKA 3A, 3B, 3C për 

rastin e programeve të 

mësimit të mesëm  
Shkollat e Mesme që ofrojnë 

arsim professional 

SNKA 3A, 3B, 3C 

Gjimnazi 

9ofruesit e arsimit të mesëm të 

përgjithshëm) 

SNKA 3A 

Shkolla fillore: 

E mesme e ulët (klasa 6-9) 

SNKA 2A dhe 2B 

Institucionet publike/private që 

ofrojnë kurse për shkathtësi 

bazike për lexim dhe shkrim 

apo arsimin kompenxues për 

të rritur që nuk e kanë 

përfunduar arsimin e mesëm 

të ulët apo të lartë  

SNKA 1A, 2A, 2B&2C 




